Sejur pentru familii la parcul tematic Serengeti Park Germania
Serengeti Park este singurul parc tematic cu acest profil, aventura/safari, din Germania, situat in
apropierea oraselor Hanovra, Bremen, Dortmun si Hamburg, pe autostrada A7, la doar 3 minute de mers cu
masina de iesirea "Westenholz". Puteti trai experienta unui safari autentic in aceasta mica Africa, intinsa pe o
suprafata de 200 hectare, unde veti vedea la numai cativa pasi de voi peste 1500 specii de animale.
Aici va asteapta si peste 40 puncte de atractie, iar de curand va puteti petrece noaptea chiar in mijocul acestei
adevarate jungle. Serengeti Park este impartit in 5 zone fiecare cu un anumit specific: Tierland, Wasserland,
Affenland, Freizeitland, Aerial View si Leisure Land.
Zona Tierland include o calatorie safari lunga de 10 km, pe care vizitatrii o pot parcurge la bordul unui autobus
al parcului (Serengetibus) sau cu masina personala. Pe parcursul traseului peste 1000 de specii de animale
salbatice (lei, tigri, zebre, elefanti, rinoceri, etc.) pot fi vazute si studiate fara a fi deranjate din mediul lor natural.
Aceasta zona a parcului cu o suprafata de circa 110 hectare este singura din parcul tematic Serengeti care nu
poate fi vizitata fara un automobil.
Zona Wasserland este dedicata distractiei si jocurilor pe uscat si acvatice. Printre cele mai renumite atractii de
aici se numara: Safari Water Log Ride, Condor, Breakdance, Enterprise, Round-up, Rainbow, Giant Boat Swing
“Kongo“ (navigatie, rafting, tobogane, carusele, slide-uri, croaziere, roller-coaster toate construite in stil
“salbatic“). La toate acestea se adauga mai multe spectacole care sunt pregatite in special pentru cei mai mici
dintre vizitatori.
Zona Affenland cunoscuta si sub numele de “taramul maimutelor“, este suprafata parcului in care vizitatorii pot
interactiona, pot hrani, pot observa de aproapte si chiar se pot juca cu diferitele specii de maimute care se gasesc
in parc. Tot aici se gaseste si cea mai mare rezervatie de gorile si cimpanzei - Amboseli. Mai mult de 200 de
specimene de primate si maimute fac din aceasta zona un obiectiv care trebuie vazut de catre oricine macar o
data in viata. Restaurantul Zanzibar de aici este locul perfect pentru a va bucura de o masa copioasa pregatita cu
grija.
Zona Freizeitland este locul ideal pentru distractie si recreere activa unde puteti gasi tot felul de atractii cum ar
fi de tip roller-coaster, trambuline, top spin, un parc prentru copii mici, carusel, roata Ferris si alte atracii care
asigura buna dispozitie a intregii familii. Copii de orice varsta, dar si adulti cu siguranta vor gasi aici o activitate
care sa ii incante. Tot aici puteti gasi o mare varietate de mancaruri si bauturi la diferite localuri.
In Zona Aerial View vizitatorii se pot incumeta la un zbor cu ajutorul un miniavion, care survoleaza intraga
suprafata de aproximativ 165 hectare pe care se intinde intregul parc de distractii Serengeti.
Unul dintre lucrurile cu adevarat interesant de stiut este faptul ca parcul de distractii Seregeti Park, a
transformat o anumita parte a suprafetei pe care se intinde in gradina zoologica, acreditata oficial de curand dupa
standarde europene si internationale. In acelasi timp, parcul se implica activ in domeniul ecologiei, protectiei
mediului inconjurator, in protejarea diferitelor specii de animale salbatice, a habitatului natural in care traiesc si
nu numai.
Hotel Serengeti Safari Lodge 3*

Serengeti Safari Lodge 3* localizata in parcul numit si “Jungla” din Europa este alcatuita din 80 de casute de
vara, impartite in 2 categorii de confort.
Localizare: Serengeti Safari Lodge 3* este situat in incinta Serengeti Park, localitatea Hodenhagen, Germania.
Cazare: Camerele sunt dotate cu baie proprie cu dus, WC, uscator par, TV-cablu, WLAN, frigider, etc.
Facilitati: Hotelul pune la dispozitia oaspetilor: parcare, locuri de joaca pentru copii, etc.
Hotel Masai Mara Lodge 4*

Localizare: Masai Mara Lodge 4* este situat in incinta Serengeti Park, localitatea Hodenhagen, Germania.
Cazare: Camerele sunt dotate cu baie proprie cu dus, WC, uscator par, TV-cablu, WLAN, frigider, etc.
Facilitati: Hotelul pune la dispozitia oaspetilor: parcare, locuri de joaca pentru copii, etc.
Tarife bilete de intrare in parc
Copii - *de la 25,50 eur/ zi
Adulți – *de la 32,50/ zi
Persoanele cu handicap - 16 €/zi (persoană însoțitoare înregistrat - 16 eur)
NOTA: Preturile comunicate se pot schimba, in functie de sezon si/sau politicile comerciale. Ele vor fi
comunicate/actualizate la momentul personalizarii ofertei.
Cum ajungem la Serengeti Park?
Cu masina inchiriata sau cu trenul: de la aeroport – Gara Hannover Hauptbahnhof si de aici linie directa la gara
Hodenhagen.
SPECIAL: ACTIV TOURS & TRAVELS este, de 14 ani (din 2003), touroperator pe toate destinatiile
(leisure, parcuri de distractie, citybreak, croaziere, vacante exotice), partener DERTOUR, ITS, TUI-TC,
PULLMANTUR!
EVENTURIA este PRODUSUL NOSTRU specializat pe pachete turistice de evenimente (concerte,
evenimente sportive)! Pachetele noastre ACTIVTOURS (vacante pentru familii, croaziere pe marile si
oceanele lumii, vacante exotice, vacante honeymoon, vacante la cheie, vacante pe gustul fiecaruia) sunt
concepute pentru a răspunde nevoilor Dvs., hotelurile din oferta/ofertele promovate fiind ”picătura din
oceanul” pachetelor disponibile în oferta noastră și a furnizorilor noștri - Dvs. ne puteți cere oferte și
cotații pentru orice altceva - vacanta, eveniment sau hotel, dar numai în pachet :)! Pachetele noastre sunt
speciale și se supun unor reguli speciale de rezervare si confirmare, care va vor fi comunicate!
Consultanții noștri de travel sunt dedicați Dvs. și nu uitați: NOI SUNTEM PROFESIONIȘTII DE CARE
AVEȚI NEVOIE PENTRU O VACANȚĂ REUȘITĂ deoarece, inca din 2003, NOI ȘTIM CĂ VACANȚA
DVS. ESTE IMPORTANTĂ :)!
TELEFON: Roxana Jianu - 0755 013 981 – e-mail: info@activtours.ro // activtours.eventuria@gmail.com
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