
Ramowy program wycieczki:
1 dzień sobota 
Wyjazd w godzinach rannych (Częstochowa 02:15, ul. Wilsona, przy Filharmonii; Kraków 01:30, ul. Kałuży, 
obok hotelu Cracovia; Chrzanów 02:15, ul. Trzebińska, stacja paliw Shell; Jaworzno 02:45, parking przy 
Hali Wid.-Sport.; Katowice 03:30, Pl. Oddziałów Młodzieży Powst. (dawny Pl. Andrzeja), druga strona 
dworca PKP; Gliwice 04:00, Pl. Krakowski, przystanek MPK/PKS; Opole 05:00, róg ul. Dubois i 1 Maja, 
parking; Wrocław 06:15, ul. Powstańców Śląskich, hotel „Wrocław”). 
Przejazd do Niemiec (60 km przed Berlin).
Przyjazd w godzinach przedpołudniowych (10:00-11:00) do TROPIKALNEGO PARKU – pobyt i 
korzystanie z atrakcji. Dla chętnych show dzienne – bezpłatne, show wieczorne – płatne dodatkowo.
W godzinach wieczornych ok. 21:30-22:00 wyjazd w kierunku kraju. 

2 dzień   niedziela 
Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.

Cena zawiera:
- przejazd autokarem (wc, video, barek, klimatyzacja) lub busem (klimatyzacja);
- ubezpieczenie KL (6000 euro) i NNW (1300 euro);
- opiekę pilota.

Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie, biletów wstępu. Ceny biletów mogą ulec zmianie. 
Istnieje możliwość przesiadki w Katowicach. Przejazd do/z Katowic może być realizowany innym niż 
autokar środkiem transportu (bus, samochód osobowy). 

BILETY WSTĘPU:
Wstęp do Parku – dorośli 25 euro; dzieci do 3 lat bezpłatnie; dzieci 4-14 lat 19,50 euro; uczniowie od 15 lat, 
studenci do 26 lat i seniorzy od 65 lat 22,50 euro. Bilet na wieczorne show dorośli 10 euro, dzieci 4-14 lat 8 
euro. Show dzienne wstęp wolny.
Dodatkowo płatne - Klub Tropino jednorazowo 3,50 euro – nieograniczony czas zabawy; zjeżdżalnie 
jednorazowo 3,50 euro na cały dzień; balon dorośli 12 euro, dzieci do 14 lat 7 euro; mini golf 3,50 euro za 
osobę.

Bilet upoważnia do wejścia i korzystania ze Strefy Tropikalnej lub Strefy Saun. Przejście pomiędzy strefami 
jest możliwe w dowolnym momencie, podczas przejścia przez bramkę zostanie pobrana opłata 8,50 euro, 
ważna 24 h (można przemieszczać się pomiędzy strefami). Dzieci do 14 roku życia nie ponoszą opłaty za 
przejście pomiędzy strefami.

Bilet łączony do Strefy Tropikalnej i Saun -  dorośli 30 euro, dzieci 4-14 lat 19,50 euro, pozostałe osoby 
27,50 euro.

W cenie biletu jest również szafka na garderobę.

CENY:
Opole, Wrocław 159 zł
Katowice, Gliwice  189 zł
Kraków, Chrzanów, Jaworzno 189 zł
Częstochowa 219 zł



TROPIKALNA WYSPA (Tropikal Islands) - największy tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Europie. 
Fascynująca kraina tropików pod dachem z prawdziwą plażą nad wodą, lasem tropikalnym oraz oryginalnymi 
budowlami z krajów ze strefy międzyzwrotnikowej. To cały dzień zabawy, radości i relaksu dla całej rodziny, dzień 
urlopu na tropikalnej wyspie. Mnóstwo atrakcji, dla młodszych i starszych, zapewnia rozrywkę prawie 24 godziny na 
dobę. Temperatura w ciągu dnia w Tropical Islands to 25°C w cieniu, woda w Morzu Południowym ma 28°C, w 
lagunie Bali 31°C. 
ATRAKCJE PARKU: Las tropikalny; Wioska Tropikalna - oryginalne budynki z Bali, Borneo, Tajlandii i 
Samoa zapraszają do zwiedzania. Tutaj usytuowana jest większość restauracji oraz pasaż handlowy. Dodatkowo 
wioska tropikalna jest miejscem odbywania się dziennych show na scenie Wayang; Klub Tropino - atrakcje dla 
najmłodszych, mnóstwo powierzchni do wspinania się, skakania i innych zabaw; Zjeżdżalnie wodne - znajdujące się 
na 25 metrowej wieży są sensacją dla wszystkich klas wiekowych. Cztery różne zjeżdżalnie oferują różne możliwości, 
od łagodnego zjazdu rodzinnego po super-zjeżdżalnie z prędkością do 70 km/h; Balon - powietrznym balonem mogą 
jednocześnie wznieść się na wysokość 60 m 2 osoby; Morze Południowe – kąpiele dla całej rodziny. Morze 
południowe oferuje ogromną powierzchnię do pływania i na wszelkie inne wodne szaleństwa. Dla najmłodszych 
znajduje się tutaj specjalny brodzik. Na plaży pod palmami można zabawić się w "budowniczego zamków z piasku". 
Przy każdej pogodzie i prawie o każdej porze "prawdziwe" słońce gwarantuje naturalną opaleniznę; Laguna Bali - 
prawdziwą radość kąpieli zapewnia Laguna Bali. Tutaj czeka na 1200 m² pełnych romantycznej atmosfery. Sztuczna 
rzeka, podziemne zjeżdżalnie wodne i jacuzzi gwarantują świetną zabawę i relaks. Piasek, drzewa i palmy okalają 
brzeg, balijskie chaty, groty i typowa małpia skała przeniosą Państwa na Bali, na Wyspę Bogów. Tam gdzie Laguna 
graniczy z lasem tropikalnym, dzięki grotom i wodospadom można się tu poczuć jak w prawdziwej dżungli. 
Wieczorami i nocą basen Laguny zamienia się w romantycznie oświetloną krainę, przepełnioną magiczną grą kolorów; 
Mini golf - gra w mini golfa w skalnej krainie. Na sztucznej trawie o intensywnej zieleni, znajduje się 18 dołków z 
trasami o różnym stopniu trudności. Wspaniała zabawa dla całej rodziny; Największy tropikalny kompleks wellnes i 
saun w Europie – entuzjaści sauny i wellnes mogą skorzystać z różnych rodzajów sauny. Ofertę uzupełnia cała paleta 
masaży i zabiegi kosmetyczne; Show – scena Wayang w Wiosce Tropikalnej, spektakle odbywają się w dzień i 
wieczorem; Sport na plaży; Program dla dzieci; Bary i restauracje.

PRAKTYCZNE INFORMACJE:
W co się ubrać? Należy zabrać ubranie dostosowane do pory letniej (ok. 25°C temperatury powietrza), sprawdza się w 
lesie tropikalnym i wiosce tropikalnej oraz lekkie obuwie lub sandały. Odpowiedni strój należy też zabrać w wypadku 
wieczornej kolacji lub do uprawiania sportu. Stroje kąpielowe można nosić tylko na plaży.
Co należy zabrać? Polecamy stroje kąpielowe i ręczniki, rzeczy na przebranie, piłki, okulary do nurkowania, płetwy 
itd., okulary przeciwsłoneczne, aparat fotograficzny. Praktyczniej kilka mniejszych toreb niż jedną ogromną.
Nie wolno wnosić produktów żywnościowych na teren obiektu.
Czy w Tropical Islands można się opalić?
Tak, jest kilka możliwości poddania się działaniu promieniowania ultrafioletowego. Przejrzysta folia dachowa po 
południowej stronie hali przepuszcza około 80 procent promieniowania słonecznego. Dlatego przebywając w słońcu 
nad Południowym Pacyfikiem, można się opalić – mniej lub bardziej, w zależności od tego, jak bardzo zachmurzone 
jest niebo na zewnątrz. W przypadku bezchmurnego nieba należy pamiętać o olejku do opalania. Poza tym do 
dyspozycji jest solarium, lub można skorzystać ze specjalnych parasoli Sabbia-Med-Schirm z obniżoną dawką 
promieniowania UV.

ZASADY PŁATNOŚCI, PROMOCJE: 
Każdy klient otrzymuje opaskę na rękę z chipem. Za wszystkie wydatki poniesione w Tropical Island (posiłki, napoje, 
pamiątki, usługi etc.) opłata przed wyjściem; karty płatnicze są akceptowane; za zagubienie opaski z chipem pobierana 
jest opłata 110 euro od dorosłych, 35 euro za dziecko; bezpłatny wstęp dla 2-go i kolejnego dziecka przy opłacie za 2 
osoby dorosłe i 1-sze dziecko; bezpłatny wstęp dla osób obchodzących w dniu wejścia urodziny, niezależnie od wieku, 
dzień urodzin musi być potwierdzony datą w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) – również w 
przypadku dzieci. 

STRONA INTERNETOWA PARKU: www.tropical-islands.de. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Vivaldi Travel”, 40-061 Katowice, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 2/3,

tel. (032) 607 11 13, tel./fax: (032) 607 11 14, www.vivalditravel.pl
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