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SZCZEGÓŁY CENY 199 zł/os. + 40 euro dorosły; 30 euro dziecko do lat 11, uczniowie, studenci, seniorzy 65+,
niepełnosprawni ( euro płatne u Pilota odliczona gotówka); dziecko do lat 5 wstęp wolny 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem/busem klasy turystycznej ubezpieczenie zagraniczne na
trasie wycieczki, opieka Pilota, podatek VAT, opłaty drogowe i parkingowe, bilet wstępu do Tropical Island 

TROPIKALNY KLIMAT ZIMĄ - TROPICAL ISLAND ! 26.02.2023

Godzina 09:00 Przyjazd na parking pod Tropical Island
Godzina 09:30 - 20:00 Czas na korzystanie z atrakcji Tropical Island. Podana godzina wejścia jest uzależniona od
wielkości kolejki do zakupu biletów. Bilet Tropen Pur uprawnia posiadacza do wejścia w krajobraz przygodowy i
teren zewnętrzny AMAZONIA
Godzina 20:15 Wyjazd w drogę powrotną, 
Planowany powrót 01:30 - 02:00

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

KATOWICE Zatoczka przy wejściu głównym do  MCK ul. Olimpijska, godzina 02:50
CHORZÓW Przystanek linii M1 w stronę Gliwic "hala Sportowa 02:55 
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 ul. Polna, przy Renault Pietrzak, godzina 03:00
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81 godzina 03:15
GLIWICE Parking przy Centrum Handlowym Europa Centralna, przy McDonald' s godzina 03:30

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ!

Liczne zapierające dech w piersiach światy tematyczne czekają na odkrycie przez Ciebie. Należą do nich największy
kryty las deszczowy na świecie z egzotycznymi bażantami, flamingami i motylami, a także magiczne światy wodne
wewnątrz i na zewnątrz oraz autentyczna architektura z Bali i Tajlandii. Uczucie Morza Południowego, zabawa, ale
także adrenalina i akcja są gwarantowane.

TROPIKALNY ŚWIAT - FASCYNUJĄCY ŚWIAT PEŁEN 
EKSCYTUJĄCYCH ODKRYĆ CZEKA NA CIEBIE!

AMAZONIA, całoroczny teren zewnętrzny Tropical Islands: 35 000 metrów kwadratowych, liczne atrakcje wodne,
rozległe tereny do opalania i uprawiania sportu, a także zaplecze odnowy biologicznej, sportu i rekreacji dla całej
rodziny.
Oprócz krajobrazu basenowego, głównymi atrakcjami są rzeka Whitewater, najdłuższy kanał whitewater w
Niemczech i Pororoca, symulator surfingu.

WYSPY TROPIKALNE AMAZONIA - KRAJOBRAZ BASENOWY, 
KANAŁ BIAŁEJ WODY I SYMULATOR SURFOWANIA
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Powierzchnia: 530 i 390 metrów kwadratowych
Prysznice szyi, łóżka bąbelkowe, prysznice wodospadowe, dysze do masażu
Gejzer
Kurs zręcznościowy dla dzieci
Kanał Lazy River Flow
Góra Whirlpool Wave
Możliwości piłki wodnej z bramkami deszczowymi
Basen Blubber
25-metrowe tory pływackie
Groty huśtawkowe
Wodospad
Zjeżdżalnia rodzinna o szerokich falach
Gry i tereny sportowe
Wodny plac zabaw: Obszar natryskowy
Boisko do piłki nożnej plażowej Wymiary wg standardu FIFA (uniwersalne)
Boisko do siatkówki plażowej (uniwersalne)
Basen relaksacyjny

BASEN

Doświadczanie akcji w tropikach jest dodatkowym plusem w tym raju. Ale nie tylko akcja, mówimy o czystej
adrenalinie! Jest to możliwe dzięki naszym atrakcjom wodnym, a zwłaszcza dzięki naszej wieży zjeżdżalni o
wysokości 27 metrów i różnym zjeżdżalniom. Jest on podzielony na cztery slajdy. Sensacja dla najmłodszych, ale
także dla dużych, którzy dostają tutaj swoje pieniądze. Dlatego turbo slide jest specjalnie zaprojektowany dla tych,
którzy chcą doświadczyć przypływu adrenaliny. Jako największa zjeżdżalnia w Niemczech, na zejściu można osiągnąć
prędkość do 70 km/h, a dzięki siłom G adrenalina gwałtownie rośnie, tzn. trzymaj się mocno, to nie jest dla osób o
słabym sercu. Poślizg opon jest szczególnie popularny wśród najmłodszych. Tutaj parują po zjeżdżalni na dużych
oponach. Są inne trasy, gdzie jest ciszej. Jest więc coś dla każdej grupy wiekowej. Nie musisz się też martwić o
swoje bezpieczeństwo, wszystko jest już zrobione! Dzięki sygnalizacji świetlnej możesz zobaczyć w dowolnym
momencie, kiedy pas jest wolny. Pozwól swoim dzieciom cieszyć się zabawą beztroską i cieszyć się z nimi. Tutaj
dzień pełen wrażeń staje się niezapomnianym dniem. Tak wiele zabawy i akcji w otoczeniu tego zapierającego dech
w piersiach krajobrazu jest możliwe tylko na Tropical Islands. A jeśli to nie wystarczy, odwiedź Jungle Splash obok.
Tutaj zabawa w ślizganie trwa na dużym wodnym placu zabaw. Nie możesz przejść obok zjeżdżalni Tropical Islands,
musisz tego doświadczyć, nie możesz tego przegapić!

WIEŻA ZJEŻDŻALNI WODNEJ O WYSOKOŚCI 27 METRÓW 
POSIADA 4 ZJEŻDŻALNIE

https://www.tropical-islands.de/tropische-welt/wasserwelten/wasserrutschen/
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Robi się gorąco: na nowym wodnym placu zabaw Jungle Splash! Na ponad 650 metrach kwadratowych i łącznej
wysokości ponad 15 metrów, 8 zjeżdżalniach i wielu dodatkowych możliwościach zabawy jest jednym z największych
w Niemczech. A co najlepsze, rodzice mogą również ślizgać się. Ponad 300 metrów zjeżdżalni gwarantuje niekończącą
się zabawę w wodzie!

WODNY PLAC ZABAW JUNGLE SPLASH

Mini Safari zabierze Cię przez teren jeepem z napędem na cztery koła w poszukiwaniu małych leśnych mieszkańców.
Na każdej stacji urocze zwierzęta chowają się w krzakach, jeśli je zauważysz, możesz zrobić pieczątkę na swojej karcie
i zostać oficjalnym strażnikiem dzikiej przyrody na końcu. Trasa prowadzi do około 350 metrów nad wzgórzem i
doliną, a nawet przez łóżko wodne, mini ludzie mają gwarancję dobrej zabawy w tych mini samochodach!

MINI-SAFARI ZABIERA MAŁYCH GOŚCI PO TERENIE JEEPEM

Zrelaksuj się na 200-metrowej plaży i zanurz stopy w piasku – raj jest praktycznie na wyciągnięcie ręki. W naszych 
tropikalnych wodach żądza wędrówek należy już do przeszłości. Nasze morza południowe są tak duże, jak trzy baseny 
olimpijskie. Laguna ze skałami Gibraltaru, grotą i wodospadem zanurzy Cię w mistycznej atmosferze. Nie zapomnij o 
naszej wieży zjeżdżalni, która z 27 metrami jest najwyższa w Niemczech i wyższa niż Brama Brandenburska!

WODNE ŚWIATY

W szerokiej ofercie kulinarnej każdy znajdzie coś dla siebie. Na dobry początek dnia serwowane jest obfite śniadanie
w formie bufetu. Odkryj międzynarodowe klasyki lub autentyczną kuchnię azjatycką. Restauracje, bary i salony oferują
tak wiele różnorodności jak świat doświadczeń tropikalnej wyspy. Oczywiście znajdą się również wegetariańskie i
bezglutenowe. 

RESTAURACJE, BARY I SALONIKI

W sumie w siedmiu różnych obszarach na 10 000 metrów kwadratowych fani saun i odnowy biologicznej zanurzają
się w wyjątkowym tropikalnym krajobrazie sauny. Pozwól swojemu spojrzeniu wędrować po pięknie zaprojektowanych
świątyniach na rozległym obszarze, które były wzorowane na kompleksie Angkor Wat i zawierają grotę mgły i saunę
Wisznu.
Wewnątrz kanionu Alcantara znajduje się grota solna Gunung Mulu specjalnie zaprojektowana do pielęgnacji dróg
oddechowych oraz sauna Campur Campur z zabiegami na naturalne piękno.
W wiosce w dżungli znajduje się sauna drzewna w mieszkaniu na palu na wysokości pięciu metrów, na poziomie
gruntu ziołowy domek potu Inipi jest stymulującym doświadczeniem, które można uzupełnić małym basenem, fontanną
lodową Kinabulu i prysznicami wrażeń, a także jacuzzi Waiotapu. W lepiance Palaneri można wybrać się na terapię
dźwiękiem i światłem podczas australijskiej podróży marzeń.
W Świątyni Słoni Kryształowy Świat Trimurti pozwala odejść od ciebie napięciu, a następnie możesz się zrelaksować i
zregenerować w strefach relaksu.
SAUNY DODATKOWO PŁATNE

NAJWIĘKSZY W EUROPIE TROPIKALNY KRAJOBRAZ SAUN


