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R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Z dzieckiem po Europie
Planowanie urlopu z najmłodszymi może
przyprawić o ból głowy. Dokąd wyjechać,
żeby dzieci się nie nudziły, a dorośli mogli wypocząć? Rodzinne wakacje wcale nie muszą
oznaczać leżenia plackiem na plaży. Z myślą
o małych podróżnikach w wielu miejscach
powstają parki rozrywki i atrakcje przeznaczone dla osób w różnym wieku.

Gdzie warto się wybrać, żeby wspólny wypoczynek był wspaniałą przygodą i ciekawym
doświadczeniem dla całej rodziny?

Ś wiat H arry ’ ego P ottera

D olinka M uminków
Tove Jansson, która stworzyła postać Muminka, zapewne nie spodziewała się, że jej
książki zostaną przetłumaczone na ponad 30
języków, odnosząc sukces na całym świecie.
Dziś bohaterowie bajki mają nawet swoją wyspę. Znajduje się ona w pobliżu miejscowości
Naantali na południu Finlandii. Świat Muminków to park rozrywki, w którym każdy, niezależnie od wieku, może poczuć się jak w krainie
fantazji. Wszystkie atrakcje zaprojektowane
zostały z niezwykłą dbałością o szczegóły,
według wskazówek zawartych w książkach.
W błękitnym domu Muminków pokrytym
czerwoną dachówką odwiedzić można sypialnię Panny Migotki i zajrzeć do kuchni Mamy
Muminka. Tuż obok znajduje się namiot
Włóczykija. Podczas wizyty w parku można
wziąć udział w spektaklu teatralnym i rozmaitych warsztatach. Nic dziwnego, że Dolina
Muminków została uznana za najlepszy obiekt
turystyczny w Finlandii.
Koszt: Jednodniowa wejściówka do Doliny
Muminków kosztuje 27 euro, a za dwudniowe
zwiedzanie zapłacimy 37 euro.

P iracka wioska P opeye ’ a
Popeye Village to malownicza osada rybacka położona nad zatoką Anchor

na Malcie. Została wybudowana w 1979 roku
na potrzeby filmu o przygodach muskularnego marynarza Popeye’a, znanego ze swojego
zamiłowania do jedzenia szpinaku. W rolę
głównego bohatera wcielił się Robin Williams. Po zakończeniu zdjęć kolorowe domki
stały się elementami parku rozrywki. Odwiedzający mogą spacerować drewnianymi
mostkami, wziąć udział w rejsie statkiem czy
odpocząć na plaży przy brzegu zatoki. Dzieci
będą zachwycone teatrzykiem kukiełkowym
i muzeum komiksów. Wizytę w Wiosce Popeye’a warto połączyć ze zwiedzaniem Valletty, która została wybrana Europejską Stolicą
Kultury 2018.
Koszt: Ceny biletów różnią się w zależności od pory roku. W lipcu i sierpniu za zwiedzanie wioski zapłacimy 15,50 euro.

K raina klocków L ego
Duński Legoland Billund, największy
kompleks rozrywkowy w Europie Północnej,
oddalony jest o zaledwie sześć godzin drogi
od granicy z Polską. Do jego zbudowania
wykorzystano prawie 60 mln klocków Lego.
Rodziny z dziećmi mogą tutaj odwiedzić
osiem krain tematycznych, takich jak Dziki
Zachód czy Nawiedzony Dom, gdzie straszą
wampiry i duchy. Najstarszą częścią parku jest Miniland. To zbudowane z klocków
miasteczko z kolorowymi kamienicami, kościołami, przystanią promową i lotniskiem,
po którym kołują samoloty. Znajdują się

w nim także repliki najsłynniejszych budynków na świecie, jak Wieża Eiffla czy
Statua Wolności. Duży wybór rozrywek,
rollercoasterów i zjeżdżalni wodnych sprawia, że maluchy aż podskakują z radości,
a dorosłym podoba się tutaj nie mniej niż
dzieciom.
Koszt: Rezerwując bilety z wyprzedzeniem, można zaoszczędzić nawet 15 proc.
ceny, płacąc 295 koron za bilet dla osoby dorosłej i 279 koron za bilet dla dziecka.

Z wizytą u P ippi
P ończoszanki
W miasteczku Vimmerby, gdzie urodziła
się szwedzka pisarka Astrid Lindgren, można
przenieść się do świata dzieciństwa, spotykając bohaterów ulubionych książek. Lokalizacja
parku nie jest przypadkowa. Pobliska wioska
Sevedstorp posłużyła autorce za inspirację
do napisania „Dzieci z Bullerbyn”. Dzisiaj
w Astrid Lindgrens Värld można odwiedzić
willę Pippi Pończoszanki, popływać kajakiem
po jeziorze czy obejrzeć spektakle oparte
na twórczości pisarki w największym amfiteatrze w Szwecji. Zwiedzanie tego szwedzkiego parku jest dla dorosłych swojego rodzaju
podróżą w czasie, bo przecież każdy z nas
ma w sobie odrobinę dziecka.
Koszt: W sezonie letnim bilety wstępu
kosztują 400 koron dla dorosłych i 290 koron
dla dzieci za jednodniowy pobyt.


MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Dorośli odwiedzający Londyn z pewnością nie mogą narzekać na brak atrakcji –
muzea i zabytki czekają tu niemal na każdym
kroku. Żeby z wycieczki do stolicy Wielkiej
Brytanii zadowoleni byli także najmłodsi,
warto zabrać ich do położonego w odległości
30 kilometrów od miasta Warner Bros Studio.
W londyńskim studiu filmowym powstały
wszystkie filmy o przygodach Harry’ego Pottera. Odwiedzający mogą zobaczyć makietę
zamku Hogwart, pospacerować ulicą Pokątną,
przyjrzeć się kostiumom filmowym i posłuchać, jak powstawały efekty specjalne. Dla
dzieci przygotowano bezpłatne książeczki,
w których znajdują się zagadki do rozwiązania
przy poszczególnych atrakcjach. Pod koniec
wizyty można zrobić sobie zdjęcie na latającej
miotle lub kupić magiczną różdżkę w sklepie
z pamiątkami.

Koszt: Bilety wstępu kosztują 35 funtów
dla dorosłych i 27 funtów dla dzieci. Można
je zarezerwować wyłącznie przez Internet.

W Warner Bros Studios można przyjrzeć się kostiumom filmowym z serii o Harrym Potterze

Dania jest ojczyzną klocków Lego. Można je kupić w firmowym sklepie w centrum Kopenhagi

Pociąg do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie odjeżdża z peronu 9 i ¾

