
NAJCIEKAWSZE PARKI TEMATYCZNE NA
ŚWIECIE

Parki tematyczne istnieją już na całym świecie, ale tylko kilka z nich
wyróżnia się naprawdę niepowtarzalnym charakterem. Parki
rozrywki zawsze nas oczarowywały, od dzieciństwa aż do dorosłości.
Wszyscy kochamy bowiem adrenalinę i dobrą zabawę. Jednak tylko
nieliczne parki mogą się poszczycić mianem cudu.

 

Świat Ferrari, Abu Dhabi

Dla wszystkich miłośników motoryzacji, a zwłaszcza dla osób które marzą o posiadaniu Ferrari,
wizyta w Abu Dhabi jest niepowtarzalnym doświadczeniem. Jest to największy i jedyny kryty park
rozrywki Ferrari na świecie. Znaleźć tam można między innymi Formułę Rossa Toller coaster, która
została zainspirowana przez wiele znanych utworów i przyspiesza do 150 km/h. Znajduje się tam
również wspaniała wieża i 62-metrowy G-Force.

BonBon Land, Dania

BonBon Land został uruchomiony w 1992 roku jako element promowania biznesu cukierkowego
BonBon stworzonego przez Michaela Spangsberga. Skończyło się na wspaniałym, znanym już na
całym świecie parku rozrywki, który każdy powinien zobaczyć przynajmniej raz w życiu.

Diggerland, Anglia

Park Rozrywki Diggerland słynie z przejażdżek na różnego rodzaju maszynach budowlanych. Jeśli
zatem umierasz z ciekawości, jak to jest być za kierownicą maszyn budowlanych, to ten park
rozrywki jest dla ciebie stworzony. Park ma cztery lokalizacje: w Kent, Durham, Yorkshire i Devon.
Diggerland funkcjonuje od 2000 roku i jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w
Zjednoczonym Królestwie.

Harmonyland, Japonia

Harmonyland jest oparty na jednej z najbardziej znanych japońskich kreskówek “Hello Kitty”.
Podobnie jak w Disneylandzie, także i tutaj będziesz w stanie na własne oczy zobaczyć wszelkie
atrybuty bajki, takie jak My Melody, czy cynamon. Domem głównej bohaterki bajki jest zamek Black
Kitty Wonder.

Idea parków tematycznych cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Warto jednak
mieć na uwadze te spośród nich, które są najbardziej oryginalne i godne uwagi, gdyż wizyta w nich
to niesamowite doświadczenie, które będziecie pamiętać do końca życia.
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