Premiera Mega Coastera Hyperion i 4 urodziny Energylandii!
Już w tę sobotę 14 lipca o godzenie 18:00 Park Rozrywki Energylandia w Zatorze
zaprezentuje przedpremierowo swój najnowszy Roller Coaster HYPERION! Warto przypomnieć, że to
największy w całej Europie Mega Coaster. Wysokość konstrukcji wynosi 77 metrów, jednak spadek
przy pierwszym zjedzie będzie miał 80 metrów i 84 stopniowe nachylenia, a zakończy go wjazd do
ogromnego tunelu. Prędkość, jaką osiągną wagoniki będzie szybsza, niż dopuszczalna na polskich
autostradach, a mianowicie 142 km/h. Nie tylko początek, lecz cała trasa mierząca niemal 1,5
kilometra zapowiada się bardzo ekscytująco. Pragnącym szybować w chmurach producent –
szwajcarska firma Intamin, zapewnił efekty nieważkości, niespodziewane efekty grawitacyjne, ale
także obrotowe nachylenia toru oraz podwójne zakręty! Nie brakować będzie fascynujących
dodatnich, jak i ujemnych przeciążeń oraz oszołamiającej prędkości podczas wjazdów na wzniesienia,
wpadania w zakręty i rzecz jasna pikowania w dół. Amatorzy mocnych wrażeń z pewnością odnajdą
swoje miejsce na Hyperionie, a będzie ich sporo, gdyż każdy z dwóch wagonów zabierze po 28 osób.
Zaprojektowano je w konfiguracji – 7 rzędów po 4 fotele na każdy. Nie tylko sama instalacja robi
wrażenie. Stacja Hyperiona została zaprojektowana by przypominać opuszczoną stację badawczokosmiczną. Wejście do tego Mega Coastera zwiastuje wysoce rozbudowana tematyzacja wizualna.

Premiera Mega Costera Hyperion dla Gości Parku odbędzie się o godzinie 20:00 i zbiega się z
4 urodzinami Energylandii – te Park Rozrywki świętować będzie przez cały weekend 14 i 15 lipca! Z
tej okazji przygotowano 4 tysiące gadżetów dla Gości, którzy odwiedzą Park Rozrywki w ten
weekend. Czekać będzie tort i powitalna lampka szampana. W tych dniach nie zabraknie uwielbianej
przez dzieci PIANA PARTY!
Co więcej, w pierwszy dzień świętowania (14 lipca) po raz pierwszy w tym sezonie
Energylandia zaprasza do zabawy, aż do północy. Od godziny 20.00 w wodnej strefie Water Park
rozpocznie się BEACH PARTY, czyli impreza na basenach w towarzystwie DJów Klubów Energy 2000
oraz zaproszonych gwiazd Warsaw Shore.
Osoby, które zdecydują się na przyjazd wieczorem mogą od 20:00 skorzystać z 50% rabatu na
bilety (bilet normalny 59 zł, ulgowy 34 zł). Będzie to wyjątkowa okazja do zabawy na atrakcjach,
podczas której towarzyszyć nam będą nocne iluminacje Roller Coasterów, karuzel, czy zjeżdżalni.
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