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EftelingGrandHotel,
primulhoteldinparcul
tematiceuropeanEfteling
l Efteling este cel mai mare ºi mai popular parc tematic din Olanda,
fiind totodatã unul dintre cele mai vechi parcuri tematice din lume

P
arcul tematic euro-
pean Efteling îºi va
construi prima uni-
tate de cazare "la faþa
locului", care este pro-
gramatã sã fie inau-

guratã în primãvara anului 2024,
conform anunþului fãcut de opera-
torul acestuia.

Aflat la 30 de minute de aeropor-
tul Eindhoven, Efteling este cel mai
mare ºi mai popular parc tematic
din Olanda, fiind totodatã unul
dintre cele mai vechi parcuri tema-
tice din lume. Efteling are o supra-
faþã de douã ori mai mare decât
parcul Disneyland ºi s-a deschis cu

trei ani înaintea acestuia.
Hotelul, a cãrui construcþie va

începe dupã vara aceasta, va fi de-
numit Efteling Grand Hotel, va
avea ºapte etaje, o faþadã foarte
mare ºi o arcadã înaltã, oferindu-le
oaspeþilor un sentiment de gran-
doare. Unitatea de cazare, care va
fi cea mai mare din lumea Efteling,
va avea 143 de camere ºi aproxi-
mativ 700 de paturi, precum ºi un
centru spa ºi o piscinã. Oaspeþii vor
avea la dispoziþie douã restauran-
te, dintre care unul cu vedere la
spectacolul de apã Aquanura din
parc, care foloseºte 200 de fântâni
ºi 900 de lumini pentru a da viaþã

basmelor.
Noul hotel se va afla în spatele in-

trãrii principale a parcului.
Sander de Brujin, proiectantul-ºef

al Efteling Grand Hotel, a declarat:
"Acest nou element va fi punctul
central în lumea Efteling, inspiratã
de istoria parcului ºi a porturilor
scandinave. În ceea ce priveºte de-
signul, acest hotel se potriveºte cu
alte clãdiri tematice de la Efteling,
dar forma ºi funcþionalitatea lui îi
conferã un caracter propriu. Natu-
ra, verdeaþa ºi apa sunt factorii de
legãturã. Oaspeþii hotelului, pre-
cum ºi vizitatorii parcului tematic
vor putea descoperi acest nou loc

d e d i m i ne aþ a d e v r e m e pânã
noaptea târziu".

În prezent, parcul tematic nu di-
spune de cazare "la faþa locului",
dar vizitatorii pot sta la hoteluri
sau alte unitãþi de cazare din
apropiere.

La Efteling sunt caruseluri, diver-
se atracþii, spectacole ºi filme, par-
cul fiind potrivit pentru familiile cu
copii de toate vârstele.

În 2022, Efteling îºi sãrbãtoreºte
cea de-a 70-a aniversare.
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