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Park Holenderski w Schwanebeck:
otwarty od wiosny 2022 r.

Holandia jest bardzo blisko! Nowy park rozrywki w starym holenderskim stylu
znajduje się tuż pod Berlinem. Zakupy, zabawa i gastronomia - powstaje tutaj
miejsce rozrywki dla młodszych i starszych, do którego łatwo dojechać
autostradą A10/11. Wstęp do parku jest bezpłatny, podobnie jak parking.
Bilety wstępu obowiązują tylko na płatne atrakcje.

Kryta hala zabaw i wspinaczki oferuje dwa piętra ekscytujących rozrywek, w
tym 48 ścian wspinaczkowych i różne pokoje imprezowe dla wszystkich



miłośników przygód. Tuż obok znajdują się Escape Rooms. To tutaj dzieci
staną się detektywami i uczestnikami zagadkowej przygody. Mali
budowniczowie odnajdą swoje szczęście w "Bausteenen-Paradijs", gdzie
mogą tworzyć duże i małe budowle z niewiarygodnej liczby 10 000 klocków.

Wieża widokowa i zjeżdżalnia nie są przeznaczone dla osób o słabych
nerwach. Mierząca prawie 21 metrów budowla jest trzecią co do wysokości
konstrukcją tego typu w Niemczech. Z tego miejsca odważni goście mogą
podziwiać wspaniały widok na okolicę, zanim zejdą w dół jedną z 7 ścieżek.
Oprócz schodów, na wszystkich śmiałków czeka aż 6 różnych zjeżdżalni do
wyboru.

Wizytówką parku jest w pełni funkcjonujący ośmiokątny młyn. W muzeum
młyńskim można się dowiedzieć, jak dawniej ludzie wykorzystywali siłę
wiatru do mielenia zboża. Przy okazji przekazywana jest tutaj wiedza na
temat mechaniki młyna.

W "Molenhuis" znajdują się również inne atrakcje: obok "Bloemen Café", gdzie
z sufitu zwisa 86 koszy z kwiatami, które przez cały rok tworzą olśniewające
morze kwiatów i pod którymi można skosztować holenderskich przysmaków,
znajduje się również "Jungle Hal". Można tam podziwiać nie tylko przepiękną
roślinność, ale także rybki koi, pocieszne surykatki, żółwie wodne oraz
bawiące się małe lemury lori.

Na terenie zewnętrznym jest wiele dalszych atrakcji: zoo ze zwierzętami
gospodarskimi, które można głaskać do woli, liczne place zabaw dla różnych
grup wiekowych, w tym także plac sportów wodnych oraz różne restauracje,
gdzie można przekąsić coś drobnego lub zjeść porządny obiad podczas
zakupów w hali targowej lub centrum ogrodniczym. Otwarcie nastąpi wiosną
2022 r.

Więcej informacji:www.hollandpark.de

The TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH was founded in 1998. As
a destination management company, the TMB is responsible for the long-
term and sustainable positioning, development and marketing of the tourism
product in the Federal State of Brandenburg. This includes, in particular, the
management of the Brandenburg brand and the process associated with it.

http://www.hollandpark.de


Shareholders in the TMB are the Federal State of Brandenburg (59%), the
“Vereinigung Brandenburgischer Körperschaften zur Förderung der
Brandenburgischen Tourismuswirtschaft GbR” (Association of Brandenburg
Corporations for the promotion of the Brandenburg Tourism Industry) (36%)
and the Berlin Tourismus & Kongress GmbH (visitBerlin) (5%)
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