Bezpośrednio przy autostradzie A4, pomiędzy
Zgorzelcem a Dreznem (zjazd 88b Salzenforst),
jesteśmy osiągalni bez problemu dla
wszystkich przyjaciół dinozaurów.
Po zjeździe z autostrady
mogą Państwo wygodnie
podążać za naszymi
oznaczeniami!

Wędrując wzdłuż murów miejskich można dotrzeć do romantycznego
cmentarza położonego wśród ruin kościoła Św. Mikołaja oraz do Alte
Wasserkunst będącej muzeum techniki i zarazem wieżą widokową.
Co Państwo powiedzą na zwiedzanie Muzeum Sorabistycznego
z przewodnikiem audio w języku polskim? W łuku bramy „wieży
Macieja“ nazwanej tak na cześć króla Węgier, znajduje się odrestaurowany niedawno herb Zygmunta I Starego. Kulturę łużycką można
spotkać nie tylko raz w roku podczas kawalkady wielkanocnej. Świeżo
odrestaurowana, znajdująca się niedaleko ratusza Katedra Św. Piotra
jest świątynią dwóch wyznań. Dlatego prawie wszystko występuje w
tym kościele podwójnie.
W czasie Adwentu najstarszy niemiecki jarmark świąteczny kusi
niezliczonymi smakołykami. Latem wiele restauracji serwuje specjalne dania; później nadchodzą
„Tygodnie Musztardy“. Na zakupy
zaprasza przede wszystkim ulica
Reichenstraße, gdzie można także
podziwiać budziszyńską Krzywą
Wieżę. Galeria handlowa i liczne
sklepy kuszą bogatą ofertą.

W sezonie nasz park jest otwarty od początku
kwietnia do końca października codziennie od
9:00 do 18:00, w lipcu i sierpniu do 19:00.
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W ponad 1000-letnim Budziszynie
można zrozumieć niektóre z łużyckich
napisów na tabliczkach z nazwami ulic
oraz na drogowskazach. W tym mieście pielęgnuje się bowiem dwujęzyczną kulturę.

Czy potrafią sobie Państwo wyobrazić, jak wyglądała nasza
Ziemia przed stoma milionami lat?
W czasie, gdy żaden kontynent nie przybrał jeszcze znanych
nam dzisiaj kształtów. W tamtych czasach na lądzie, w morzach
i w powietrzu panowały dinozaury. Przywołujemy te czasy
dla Państwa. Zapraszamy do zapoznania się z olbrzymimi
roślinożercami oraz do spojrzenia prosto w oczy siejącego
postrach T-Rexa.

Zapraszamy do świata sprzed naszej ery, gdzie czekają na
Państwa liczne atrakcje z czasów prehistorycznych: w naszej
olbrzymiej Puszczy wspinaczkowej można stanąć oko
w oko z olbrzymim dinozaurem. W Obozie badaczy czekają na
Państwa prehistoryczne zagadki. „Zapomniany świat” zapewni
niezapomniany dreszczyk emocji. Od 2017 r. podróż w czasie
przenosząca nas do świata dinozaurów rozpoczyna się już po
przekroczeniu bramy Mitozeum. Ten wyjątkowy obiekt jest
wzorowany na procesie mitozy czyli podziału komórkowego.

Ale nie tylko miłośnicy dinozaurów
znajdą tu coś dla siebie. Wspinanie,
zjeżdżanie, pluskanie w wodzie i wiele
więcej: ciekawe i zajmujące punkty
rozrywki, zupełnie nie prehistoryczna
gastronomia a także atrakcyjny świat
zabaw sprawią, że wizyta w Parku
Dinozaurów będzie niezapomnianym
przeżyciem dla całej rodziny..

facebook.de/
saurierpark

Park Dinozaurów został wyróżniony
jako szczególnie „przyjazny rodzinie park rozrywki“. Nie spoczywamy
oczywiście na laurach. To wyróżnienie
jest dla nas bodźcem do dalszej pracy,
aby Państwa pobyt w naszym parku –
czy to z rodziną czy to z wycieczką –
był jeszcze bardziej relaksujący i jeszcze ciekawszy.

