
EUROPA-PARK - BEST TRAVEL
Este ano o Parque de Diversões Europa-Park comemora o seu 41.º aniversário e a Best Travel de Miraflores 
orgulha-se de ser agente do Europa-Park em Portugal.
O Parque reabriu este ano, em março, após uma época de encerramento, para se renovar e acolher as novidades 
de 2016.
Este ano a grande novidade vai ser a inauguração de uma nova área temática.
A Irlanda fará parte do Europa-Park e será o 14.º país presente. O Parque conta com 10 novas atrações nesta 
zona temática, onde como sempre podemos experimentar a comida do País e ver também a arquitetura mais 
emblemática do mesmo.

O Europa-Park encontra-se situado na Floresta Negra no sul da Alemanha, possui a extensão de 100 hectares e foi 
considerado pela gala dos melhores parques de diversões, nos EUA, o melhor parque da Europa e o melhor do 
Mundo, sendo também considerado pelo Trip Advisor, pelo 3.º ano consecutivo, o melhor parque de diversões da 
Europa.

O E P k t i d 100 di õ 18 á t áti t 14 í A 3 t t á ãO Europa-Park tem mais de 100 diversões, 18 áreas temáticas e representa 14 países. As 3 restantes áreas são o 
mundo das crianças: A Floresta Encantada dos Irmãos Grimm, a Terra da Aventura e o Reino dos Minimeus.
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Novidades 2016 – Europa-Park:

• Montanha Russa Pegasus com óculos de realidade virtual: o que permite que durante o percurso se possa ver um filme a 
360º em sintonia com a mesma;

• Arthur no Reino dos Minimeus - viagem aérea e subterrânea em associação com o produtor francês Luc Besson, que nos 
leva a conhecer outra dimensão em que nos vamos sentir realmente muito pequenos. É uma das atrações mais avançadas 
indoor/outdoor da Europa;

• Floresta Encantada dos Irmãos Grimm - para construir as casas, as personagens das fábulas e contos do imaginário infantil 
como: Hansel e Gretel, Cinderela, Rapunzel, o Gato das Botas, entre outras. 
São 16 histórias para conhecer e rever com os seus personagens.

Características do Parque:

• Variadas diversões na água;

• 3 Comboios dentro do parque: dois monorails e um típico a vapor;

• 5 fantásticos hotéis de 4* dentro do parque, todos com piscina exterior/interior aquecida e SPA, com a categoria Trip Advisor de excelentes;

• 50 restaurantes, cafés, pizzarias, hamburguerias, geladarias, restaurantes buffet, restaurantes à carta - a escolha é muito variada, a diferença 
á d ã bi D d j é b á i f h d d C li d Restá na decoração e ambiente. Desde jantarmos num restaurante que é um barco ao contrário ou na fachada do Coliseu de Roma ou numa 

réplica de um café de Veneza ou ainda num Castelo. São vários ambientes recriados ao mais ínfimo pormenor que nos remetem para o País da 
área temática;

• 2.ª Estação Espacial Mir: onde podemos entrar dentro de uma verdadeira estação espacial e ver como é a vida a bordo em situação de falta de 
gravidade;

• Mais de 6.5 horas de espetáculos diários gratuitos;

• Patinagem no Gelo;at age o Ge o;

• Arena Espanhola, com duelos entre cavaleiros;

• Musicais para adultos e crianças, Mágicos, o Circo Nacional da China;

• Parada com os personagens do Parque.
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Preçário (sobre os preços indicados, os Sócios do Clube Millennium bcp têm 5% de desconto):

Bilhete de Entrada Adulto Criança

1 dia € 44,50 € 38,50

2 dias € 84,00 € 72,50

3 dias € 107 00 € 91 00

Preçário dos Hotéis em regime de Alojamento e Pequeno-almoço (os Sócios do Clube Mbcp têm 5% de desconto):

A partir de € 61.50 adulto/dia ou € 41.50 a criança/dia em quarto quíntuplo.

Aeroportos mais próximos:
Basileia, na Suíça, a 70 km (c/transfere para o parque);
Baden Baden, a 40 km (c/transfere para o parque);

3 dias € 107,00 € 91,00

Frankfurt, na Alemanha, a 220 km (aluguer de carro);
Zurique, na Suíça, a 170 km (aluguer de carro).

Visite a agência da Best Travel de Miraflores para obter mais informações sobre o parque, levar uma planta do mesmo e uma 
brochura. Peça o seu orçamento sem qualquer compromisso.
O Parque não tem épocas, sendo o preço igual em qualquer temporada.
Mais informações em: https://www.facebook.com/europaparkptfans/?fref=ts ou www.europapark.com ou ainda no e-mail: 
miraflores@besttravel.pt

https://www.facebook.com/europaparkptfans/?fref=ts
www.europapark.com

