Günzburg - Praha 470 km, Brno 670 km

LEGOLAND® FERIENDORF

GÜNZBURG

WI-FI V CENĚ

FAMILY

PRO RODINY
• přímý vstup do zábavního parku (zvláštní vchod)
• tématické zaměření pokojů
(závodní jezdci, piráti atd.)
• řada dětských hřišť v blízkosti domků
• tématické bufety (za poplatek)
• minigolf u centrální budovy
(za poplatek)
• lanové centrum, bowling (za
poplatek)

Pro pravé hrdiny pokračuje dobrodružství v prázdninové vesničce LEGOLAND® Feriendorf.

CZE FAMA
LLD 9280

Cena v Kč za osobu/noc
05. 04.–11. 04.
12. 04.–26. 04.
27. 04.–30. 04.
01. 05.–03. 05.
04. 05.–28. 05.
29. 05.–31. 05.
LEGOLAND Feriendorf
01. 06.–06. 06.
07. 06.–21. 06.
22. 06.–04. 07.
05. 07.–30. 08.
31. 08.–02. 11.
Kód nabídky 92080A/B/C/G/H/J
S
A
A 4A FR
2268
2403
A 3A FR
2592
2781
A 2A FR
3267
3537
A 1A FR
5292
5832
B 6B FR
2025
2160
B 5B FR
2160
2322
C 4C FR
2457
2592
C 3C FR
2862
3051
C 2C FR
3672
3942
C 1C FR
6102
6642
Ceny pro 2 noci a kódy G/H/J obdržíte u prodejců.

Poloha: prázdninová vesnička LEGOLAND® se nachází přímo u zábavního
parku, kam se dostanete přímo z parku, zvláštním vchodem.
Vybavení: k prázdninové vesničce
LEGOLAND® Feriendorf patří centrální budova s recepcí, Steak House,
bufettová restaurace, obchod a velké hřiště.
Ubytování: v obytných jednotkách
domečků všechny pokoje s LEGO®
tématikou a wi-fi. Pokoje Standard
(A1A/A2A/A3A/A4A/G1A/G2A/
G3A/G4A): pro 4 osoby s tématikou rytířů, pirátů, dobrodružství a závodních jezdců. Pokoje tvořeny 2 samostatnými ložnicemi pro dospělé
(s dvoulůžkem) a pro děti (s patrovou postelí), koupelnou se sprchou/
WC, s TV a fénem, místem k posezení a terasou. Pokoje Superior (C1C/
C2C/C3C/C4C/J1C/J2C/J3C/J4C):
pro 4 osoby s egyptskou tématikou.
Vybavení jako u pokojů Standard, navíc s touto tematikou a vyšší úrovní vybavení.Pokoje Standard (B5B/
B6B/H5B/H6B): pro 6 osob s tématikou rytířů, dobrodružství a závodních
jezdců. Pokoje tvořeny ložnicemi pro
rodiče a děti (dvoulůžko a patrové
postele), galerií s dalšími 2 lůžky, koupelnou se sprchou/WC, TV a fénem,
místem k posezení, terasou.

Stravování: snídaně: formou bufetu v restauraci Feriendorf. Za poplatek: Steak House (a-la-carte): po-ne
od 17:00-21:30 h. a džungle bufet
(obměňované tem. bufety): po-pá
17:00-21:30 h.
Info: parkování: parkoviště pro rodinné pokoje k dispozici přímo před
jednotlivými skupinami domků. Parkovací lístek pro návštěvnické parkoviště
u zábavního parku v ceně.
Domácí zvíře: ne (s výjimkou slepeckých vodících psů).
Příjezd/minimální délka pobytu:
denně/1 noc.
Začátek/konec nájmu: pokoje
k nastěhování od 15:30 h. Recepce:
7:30 – 22:00 h. Check-out: 10:00 h.
Poznámka k rezervaci: cena zahrnuje rezervované ubytování se snídaní a vstupenku do zábavního parku.
Při pobytu na 1 a více nocí obdržíte
vždy dvoudenní vstupenku. Děti do 3
let prosíme rezervovat jako Infant věk
01. Tématické zaměření pokoje lze
udat jako nezávazné přání. Přidělení
na místě probíhá podle dostupnosti. Při uplatnění pevných dětských
cen je pro výpočet ceny pokoje určující obsazenost dospělými
osobami na pokoji.

UŠETŘETE
Při rezervaci pobytu v LEGOLAND Feriendorf obdržíte dvoudenní vstupenku za cenu jednodenní. Tato sleva je již
započítána v ceně. Pro děti (3-11 let)

PARK INFO
Vstupenky do LEGOLAND®Deutschland jsou již zahrnuty v ceně
– obdržíte při příjezdu na recepci. Vstupenky zahrnují vstupy na
mnohé atrakce. U snídaně jsou
k vidění LEGO® motivy. Vzdálenost do parku cca 5 minut.
v doprovodu dospělých platí pevné
dětské ceny: sezóna S/A: 1242 Kč
/noc vč. dvoudenního vstupu. 1485
Kč / 2 noci vč. dvoudenního vstupu.
A2A/C2C: 1 dospělý + 1 dítě. A3A/
C3C: 1 dospělý + 1-2 děti. A4A/
C4C: 1 dospělý + 1-3 děti. B5B/
H5B: 1 dospělý + 1-4 děti. B6B/
H6B: 1 dospělý + 1-5 dětí.

DĚTSKÁ SLEVA
Sleva za včasnou rezervaci: při
rezervaci do 45 dnů před termínem pobytu pod kódem G1A/
G2A/G3A/G4A/J1C/J2C/J3C/
J4C /H5B/H6B obdrží děti do
11 let po celou sezónu slevu ve
výši 810 Kč/pobyt.
Noc se snídaní
od

2025 Kč

