Topnotering voor themahotels EuropaPark
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De vijf themahotels van EuropaPark staan op de 1e, 2e, 3e, 6e en 7e plaats in de jaarlijkse Tripadvisor-lijst van
beste familiehotels in Duitsland. Met vijf hotels, verschillende verblijfsaccommodaties en een
overnachtingscamping is EuropaPark een van de weinige attractieparken die de combinatie van dagrecreatie en
verblijfsrecreatie zo uitgebreid aanbiedt. In de categorie 'familiehotels' bezetten alle hotels van Europa-Park een
plaatsje in de Duitse top 10. In geen enkel ander land scoorde themahotels van attractieparken zulke hoge
cijfers. De rangorde van Europa-Park hotels zag er als volgt uit: 1e plaats: El Andaluz (4 sterren) 2e plaats: Bell
Rock (4 sterren superior) 3e plaats: Colosseo (4 sterren superior) 6e plaats: Santa Isabel (4 sterren superior)
7e plaats: Castillo Alcazar (4 sterren) [gallery link="file" ids="35949,35950,35951"] EuropaPark hotels Een
overnachting in één van de vijf hotels van Europa-Park is een bijzondere belevenis. Net als in het park staan in
de hotels de Europese landen centraal. Dit thema is hier tot in de kleinste details doorgevoerd. In de hotels
“Colosseo”, “Castillo Alcazar”, “El Andaluz” en “Santa Isabel” kunnen de gasten naast zachte bedden ook
genieten van het Italiaanse “dolce vita”, het Spaanse temperament en het Portugese kloosterleven. In het
nieuwe Bell Rock-hotel kan in New England-sferen overnacht worden. Dit hotel kondigt zich met een 35-meter
hoge vuurtoren reeds van verre aan. In de voet van deze vuurtoren is een bijzonder restaurant gehuisvest.
"Ammolite" is het eerste en enige attractieparkrestaurant ter wereld met (twee) Michelin-sterren en is volledig
en tot in detail gethematiseerd. Camp Resort Avontuurlijker overnachten kan op het Camp Resort van het park.
Hier staan 26 ingerichte tipitenten, 13 huifkarren en 7 blokhutten ter beschikking om het ultieme Wild-West
gevoel te beleven. De centrale sanitaire ruimte en de ontbijtzaal (Silver Lake Saloon) zijn geheel in Wild-West
thema uitgevoerd, compleet met saloondeurtjes en een paard voor de deur. Zelfs de vuilnisbakken op het
terrein passen binnen het thema. Aan de muur in de Silver Lake Saloon hangen ‘saloonregels’ als ‘Het is
verboden om op de tafel te dansen als je sporen hebt’ en ‘Als de bartender je wisselgeld houdt, schiet hem dan
niet neer. Hij is vergeetachtig’. Naast de bijzondere verblijfsaccommodaties is er een overnachtingscamping
voor bezoekers die liever in de eigen caravan, camper of tent overnachten. Meer informatie:
www.europapark.de
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