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LEGOLAND
Ostrov zábavy 
z kostek  

Pojď te s námi do Legolandu. Slaví půlkulaté  
narozeniny a představuje bombastické novinky. 
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M ezi tematickými zábavními 
parky patří Legolandy k těm 
nejoblíbenějším. Na světě 

byste jich napočítali osm. Devátý se 
právě staví a bude otevřený v roce 
2019 v americkém New Yorku. K nám 
nejblíž je německý Legoland u města 
Günzburg, který najdete zhruba upro-
střed cesty mezi Mnichovem a Stutt-
gartem. A protože je pro nás opravdu 
blízko, Čechy se to tu jenom hemží. My 
jsme s ábíčkem německý Legoland na-
vštívili už několikrát, ale letos jsme se 
tam vypravili kvůli zvláštní příležitosti. 
Německý zábavní park totiž slaví pat-
nácté narozeniny.

I s továrnou
Protože stavebnice LEGO pochází 
z Dánska, není divu, že první Legoland 
byl otevřený právě tam. Bylo to v létě 

roku 1968 v malém městě Billund, 
kde rovněž stála a dodnes stojí 

první továrna na LEGO. Ovšem 
my zůstaneme v německém 

Legolandu. I zde můžete na-
hlédnout do malé továrny 

na plastikové kostičky. Součástí zábav-
ního parku je totiž ukázka výroby, což 
je taková malá továrna s lisy, kompleto-
vacími stroji i mašinami na potisk kos-

www.abicko.cz/Legoland Video-
reportáž 
z letošní 
návštěvy 

Legolandu 
najdete  

ZDE!
tek. Návštěvník získá slušnou předsta-
vu, jak to v opravdové továrně vypadá. 
Ale pojďme na prohlídku samotného 
parku. 

n Nejžhavější novinkou 
v Legolandu je LEGO NINJAGO 

World. V zahradě asijského typu 
stojí pavilon, v němž se skrývá 

zážitek interaktivního 
4D kina

J Ninjago World nabízí virtuální řežbu
J Pavilon Atlantida zve k podmořskému 
dobrodružství
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Cesta k městu 
Günzburg trvá z Prahy 

cca 5 hodin
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J V Legolandu si užijete celou plejádu horských drah J Jízda na dračím ocasu je opravdu zážitek

J Velké lego sochy najdete na každém rohu

J Poklidná plavba? Kdepak!

J Vyhlídkový vláček v Minilandu

J V parku nechybí ukázková továrna na kostkyJ Králík zabiják

J Autoškola s LEGO auty!

UMÍSTĚNÍ LEGOLANDU 
V NĚMECKU

J Mezi sochami je i hla-
va Alberta Einsteina

J Bezpečná projížď ka nejen pro malé prcky  
na vyvýšené dráze

J Ubytování v parku je buď v královském 
hradu, nebo v tematických chatkách

J Miniland, svět postavený z kostek.  
Většina staveb má měřítko 1 : 20

J V malé továrně zjistí -
te vše o výrobě kostek

Zábava na celé prázdniny!
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