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PRESS PACK 2017 

Skrócony opis Parku Rozrywki ENERGYLANDIA: 

                Największy w Polsce Park Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze to gwarancja najlepszej 

zabawy dla całych rodzin! 

Znaleźć tu można aż 4 strefy z atrakcjami podzielonymi na Bajkolandię dla najmłodszych, Strefę 

Familijną dla całych rodzin, Ekstremalną dedykowaną wszystkim głodnych wrażeń i wysokiej dawki 

adrenaliny, a także Wodną – Water Park z 1800 m2 powierzchni basenowych, dostępna podobnie jak 

wszystkie inne atrakcje w cenie biletu wstępu do Parku. 

Poza atrakcjami, wśród których na pewno należy wymienić potężne, największe w Europie Środkowo-

Wschodniej Roller Coastery, w Energylandii zobaczyć można spektakularne pokazy artystyczne 

specjalistów w swojej dziedzinie. 

 

Podstawowe informacje: 

                Park Rozrywki Energylandia znajduje się w małopolskim Zatorze, w połowie drogi między 

Katowicami, a Krakowem, nieopodal miasta papieskiego Wadowic oraz Oświęcimia.  

Kalendarz otwarcia naszego Parku prezentuje się następująco: 

 

Szczegółowy kalendarz dostępny jest na naszej stronie: 

www.energylandia.pl/o-nas/godziny-otwarcia/  

 

 

 

 

http://www.energylandia.pl/o-nas/godziny-otwarcia/
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Adres Energylandii:    al. 3 Maja 2 | 32-640 Zator 

 

Biuro:     czynne od 8:00 do 16:00 

     tel:  +48 (33) 486 15 00 / +48 724 222 000 

     e-mail: biuro@energylandia.pl  

 

Marketing:     e-mail: marketing@energylandia.pl  

Grupy/Rezerwacje:    e-mail: grupy@energylandia.pl  

 

Pełny opis Parku Rozrywki ENERGYLANDIA: 

Energylandia to przede wszystkim największy Park Rozrywki w Polsce! Na powierzchni 26 

ha rozlokowaliśmy aż 80 atrakcji. Wśród nich na pewno należy wymienić potężne, największe w 

Polsce, a nawet Europie Środkowo-Wschodniej Roller Coastery, najwyższy i najszybszy na Świecie 

wodny Roller Coaster, a także wiele innych ogromnych urządzeń, mnóstwo gier oraz zabaw 

interaktywnych. Co więcej w Energylandii zobaczyć można spektakularne pokazy artystyczne, 

pirotechniczne, audiowizualne (mapping 3D w Planetarium)  i taneczne specjalistów w swojej 

dziedzinie na 4 scenach widowiskowych podzielonych na dwa teatry i amfiteatry w wyjątkowych 

stylizacjach. Na terenie naszego Parku można także znaleźć niesamowite kino 7D, wyświetlające filmy 

dla dzieci i młodzieży w technologii 3D, wspartej dodatkowymi efektami specjalnymi. Wszystkich 

lubiących gadżety i pamiątki zapraszamy do dedykowanych sklepów w każdej strefie Parku oraz w 

pobliżu naszych atrakcji. 

 

Gwarantujemy najlepszą zabawę dla całych rodzin, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz 

seniorów. Można u nas znaleźć aż 4 strefy charakteryzujące się specjalnie dobraną tematyczną, 

dekoracją i scenografią z atrakcjami podzielonymi na kategorie wiekowe oraz wzrostowe. Wśród nich 

wyróżniamy: 

1. Bajkolandię dla najmłodszych, w której dzieciaki przeżywają najradośniejsze chwile 

korzystając z wielu wspaniałych kolejek, karuzel oraz zabaw i gier. To miejsce, w którym 

także dorośli potrafią przenieść się do czasów swojego dzieciństwa. Już w tej strefie 

odnaleźć można niewielkie kolejki górskie, które sprawiają prawdziwą frajdę wszystkim 

tym, którzy skuszą się na przejażdżkę. 

Zdjęcia Strefy Bajkolandii można pobrać tutaj: 

mailto:biuro@energylandia.pl
mailto:marketing@energylandia.pl
mailto:grupy@energylandia.pl
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2. Strefę Familijną dla całych rodzin, w której odnaleźć można zarówno Roller Coastery 

Energuś, Dragon RMF, czy Boomerang, ale także cieszące się niebywałą popularnością 

atrakcje wodne. Wśród nich spływ wodny Atlantis oraz dzika rzeka Jungle Adventure, w 

których poruszamy się pontonami, ale także wodne przejażdżki łodziami na Kopalni Złota, 

Splash Battle, Viking Ride czy spektakularnej Anacondzie.  

Zdjęcia Strefy Familijnej można pobrać tutaj: 

 

3.  Ekstremalną dedykowaną wszystkim głodnych wrażeń i wysokiej dawki adrenaliny. 

Nasze instalacje w tej strefie dostarczają dreszczyku emocji w szerokiej skali dzięki 

zróżnicowanego poziomy ekstremum. Odnaleźć tu można największego w Europie 

Środkowo-Wschodniej Roller Costera Mayan, najszybszego w tej części Starego 

Kontynentu Roller Coastera FORMUŁA, najwyższego i najszybszego na Świecie wodnego 

Roller Coastera – SPEED WATER COASTER, ale także potężne wahadło Aztek Swing, Roller 

Coastera Wiking, ławkę Apocalipto, czy takie urządzenia jak Space Booster i Space Gun z 

gondolami i kapsułami, które potrafią nieźle zakręcić! 

Zdjęcia Strefy Ekstremalnej można pobrać tutaj:  

 

4. Water Park nowa wodna strefa otwarta z powierzchnią basenową mierzącą 1800 m2, 

wyposażoną w wodospady, zjeżdżalnie oraz statek i skały, czyli specjalnie zaprojektowaną 

scenografię! Ponad to znaleźć tu można piasek, palmy, leżaki oraz dwa punkty 

gastronomiczne z jedzeniem i napojami. Dla naszych Gości organizujemy specjalne 

animacje, takie jak wodny aerobik, czy zumbę. Strefa wodna dostępna jest jak podobnie 

jak wszystkie inne atrakcje w cenie biletu wstępu do Parku Energylandia. 

Zdjęcia Water Park można pobrać tutaj:  

 

Podkreślamy, że przedstawione powyżej propozycje atrakcji Energylandii to tylko 

namiastka tego, co można spotkać u nas na miejscu. Warto dodać, że wszystkie urządzenia są 

nowe i posiadają stosowne atesty wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego, ale także 

europejskie certyfikaty TIF, dzięki czemu wyróżniają się najwyższymi standardami i normami 

bezpieczeństwa. Nadmieniamy także, że jako posiadacze certyfikatu ISO 9001 świadczymy 

usługi na najwyższym poziomie oraz gwarantujemy miłą i profesjonalną obsługę.  
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Roller Coastery Energylandii 

 W końcu Polacy nie muszą wyjeżdżać za granicę, by skorzystać z największych nie tylko w 

naszym kraju, ale tej części Europy, a  nawet na świecie Roller Coasterów. Wszystkie są nowe i na 

najwyższym poziomie, dostarczone przez rekomendowanych producentów. 

 

PREMIERY 2017: 

Speed Water Coaster – Spektakularny, NAJWIĘKSZY I NAJSZYBSZY na świecie! Bijący wszystkie 

możliwe, światowe rekordy wysokości i prędkości w swojej kategorii! 

Będzie doskonałą propozycją dla amatorów ekstremalnych przeżyć. Zjawiskowe połączenie 

rollercoastera i przejażdżki wodnej to atrakcja wznosząca pasażerów na ponad 60 metrów 

wysokości i osiągająca prędkość około 110 km/h! Jesteśmy przekonani, że tak imponujące 

parametry wywołają u Was gorące wrażenia, ale bądźcie spokojni - Wasze emocje w finalnym 

momencie zostaną schłodzone hektolitrami wody! I w tym przypadku budowę tej inwestycji 

przeprowadzimy wspólnie z Firmą Intamin – i tym razem będzie to nasz wspólny sukces na skalę 

całego świata. Nie będzie takiego nigdzie indziej w Europie, w USA czy nawet w Chinach – będzie u 

nas, w Polsce, w Zatorze i będzie Wasz! 

 

Boomerang Roller Coaster – ten familijny Coaster rozbuja Was i wywoła falę okrzyków oraz radości 

z dreszczykiem i adrenaliną! Unikalny układ toru, dynamiczne zakręty, nagłe wzniesienia, 

perfekcyjna aranżacja i zawrotna prędkość dochodząca do 70 km/h będą niezapomnianą przygodą 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Boomerang to podwójna radość ponieważ atrakcja porusza się 

do przodu i do tyłu po torze o wysokości dochodzącej do 25 m! Tą inwestycję realizujemy w 

Energylandia wspólnie z holenderską firmą Vekoma Rides Manufacturing B.V., która dostarczała 

do naszego Parku Rozrywki Energusia, Dragona oraz Mayana. 
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PREMIERY 2016: 

Roller Coaster FORMUŁA – podczas jednego przejazdu zabiera 16 pasażerów i zapewnia im 

ekscytujący przejazd na trasie 560 metrów, jest najnowocześniejszą tego typu konstrukcją w Europie 

Środkowej o najwyższych parametrach bezpieczeństwa! 

Jest to tak zwany „Launched Coaster”, czyli instalacja opierająca się przede wszystkim na osiąganiu 

maksymalnej prędkości wagoników pociągu w jak najkrótszym czasie. Formuła z magnetycznym 

systemem napędu „wystrzeliwuje” wagoniki niczym pocisk, z przyspieszeniem generującym 

przeciążenia prawie 4,5g! Prędkość to 100 km/h., jest uzyskiwana w początkowej fazie rozpędu już w 

przeciągu 2 sekund! 

Liczne pętle, inwersje i nachylenia, sprawiają, że jest to jedna z najciekawszych przejażdżek w 

Energylandia i polecana dla osób spragnionych naprawdę mocnych wrażeń. 

Wideo promocyjne Roller Coastera FORMUŁA: https://youtu.be/ZS6Tak-YPCk  

 

PREMIERY 2015: 

Roller Coaster ENERGUŚ – premiera odbyła się 1 maja 2015r. Na to urządzenie składa się osiem 

wagoników mieszczących łącznie szesnaście osób. Poruszają się one na konstrukcji mierzącej 13 

metrów wysokości i osiągają prędkość 50 km/h. Długość trasy tej familijnej kolejki wynosi 335 

metrów, ale każdy, kto ma ochotę skusić się na tę wyjątkową przejażdżkę zalicza podwójną rundę, a 

zatem trasa wydłuża się do blisko 700 metrów.  

 

Roller Coaster DRAGON – premiera odbyła się 4 czerwca 2015. Dragon to przede wszystkim jest to 

tak zwany „Suspended” czy też „Inverted Coaster”, czyli kolejka odwrócona. Oznacza to, że wagoniki 

są podwieszane – znajdują się pod szynami, pasażerowie zaś nie mają pod sobą podwozia, a ich nogi 

swobodnie zwisają w przestrzeni, co w znacznym stopniu potęguje odczucia w czasie jazdy. 

Wyjątkowe i innowacyjne rozwiązania, np. nowego typu elastyczne zabezpieczenia, łatwy dostęp do 

siedzeń oraz wyjątkowa „gładkość” linii przejazdu, pozwalają na użytkowanie kolejki nawet przez 

bardzo małe dzieci w wieku już od 4 lat. (Przy czym musi zostać spełnione kryterium min. wzrostu 120 

cm.) Wysokość konstrukcji Dragona wynosi aż 20 metrów, co można porównać do 7 piętra wieżowca. 

Długość przejazdu sięga 453 metrów, znów prędkość poruszania się wynosi 75 km/h. Wszystko to 

składa się na przeciążenia, które przy tej instalacji osiągają prawie 3,5 g.  

O wyjątkowości tej atrakcji świadczy także fakt, że najbliższa tego typu zabawka znajduje się aż 1350 

kilometrów od Energylandii, a dokładnie mówiąc chodzi o "Orkanen" w Fårup Sommerland - w Danii! 

Wideo promocyjne Roller Coastera Dragon RMF: https://youtu.be/egzKGUSnyQ4  

 

https://youtu.be/ZS6Tak-YPCk
https://youtu.be/egzKGUSnyQ4
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Roller Coaster MAYAN – premiera 12 września 2015 roku. To największy nie tylko w Polsce, ale i w 

Europie Środkowo-Wschodniej Roller Coaster. Mayan to urządzenie, które zaspokoi spragnionych 

naprawdę ekstremalnych wrażeń! Prędkość wagoników w tej kolejce wynosi 80 km/h, jednak aż piąć 

inwersji powoduje, że przeciążenia podczas przejazdu sięgają prawie 5g! Mało, kto zdaje sobie 

sprawę, że to odczucia, jakich doświadcza pilot myśliwca F16, czy kierowca bolidu wyścigowego 

podczas ekstremalnych zwrotów. O zawrót głowy przyprawia już sama wysokość konstrukcji, która 

wynosi ponad 33 metry, co odpowiada dziesiątemu piętru wieżowca. Warto podkreślić, że bliźniacze 

Roller Coaster tego typu znajdują się w Wielkiej Brytanii w Blackpool Pleasure Beach, niemieckim 

Heide Parku oraz włoskim Gardalandzie, a więc dobre kilkanaście godzin jazdy autem od Energylandii. 

 

PREMIERY 2014: 

Roller Coaster VIKING – kolejka górska typu Spinning Coaster tj. posiadająca pięć czteroosobowych, 

obrotowych wagonów, poruszających się po pełnym zakrętów i wzniesień torze o wysokości 13 

metrów i długości 320 metrów. Dodatkowo pojazdy kolejki obracają się również wokół własnej osi. 

 

Mars Coaster – niewielkie nachylenia, wysokość oraz prędkość sprawią, że atrakcja nadaje się także 

dla dzieci, których ciekawość rozbudzi ciekawie skonstruowany tor o długości 180 metrów oraz 

scenografia przywołująca zabawne ufoludki. 

 

Frutti Loop Coaster – łagodna i dostępna niemal dla każdego kolejka górska w parku rozrywki 

Energylandia. Pozwala dobrze bawić i poczuć emocje z jazdy Roller Coasterem zarówno dorosłym jak 

i ich dzieciom dzięki odpowiedniej wysokości i prędkości. 

 

A co poza Roller Coasterami? Nowości 2017. 

Sezon 2017 zapowiada 20 zupełnie nowych miejsc, w których będziemy mogli zarówno 

wypoczywać aktywnie jak relaksować się w pełnym tego słowa znaczeniu. Szczególną uwagę warto 

zwrócić na nowe instalacje, które trafiły do naszego Parku Rozrywki. 

 

Jungle Adventure – szalona dzika rzeka bardziej zaawansowana siostra działającej już w naszym 

parku atrakcji Atlantis i największą tego typu atrakcją w tej części Europy. Każda  przejażdżka 

tworzona jest z zaangażowaniem oraz pasją i indywidualnym pomysłem projektantów – oznacza to, 

że nie ma dwóch jednakowych atrakcji tego typu na świecie. Nowa atrakcję Jungle Adventure będzie 
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cechować się ponad dwukrotnie większą przepustowością, a także spektakularnymi efektami 

specjalnymi, takimi jak szybkie nurty, gigantyczne wodospady, duże fale a nawet dzikie wiry. Do tego 

aranżacja która potęguje efekty i sprawi, że ta podróż będzie jeszcze przyjemniejsza i zapamiętacie ją 

na długo. Poczujecie się jaka w dżungli podczas niesamowitej przygody. Atrakcję tę stworzymy 

wspólnie ze szwajcarską Intamin – ponieważ wiemy że są liderami w swojej branży, a my w 

EnergyLandia dla Was chcemy tego co najlepsze. 

 

Spill Water Anaconda to kolejna atrakcja, która zagwarantuje emocjonującą przejażdżkę ogromnymi, 

dwudziestoosobowymi łodziami po trasie pełnej mokrych niespodzianek. Strome wodospady 

rozpędzają wagoniki do prędkości 55 km/h aby z dużym impetem uderzyć w taflę wody i wywołać 

spektakularną falę. Podczas tego spływu czekają nas dwa zjazdy z wysokości 10 i 15 metrów. 

Gwarantujemy, że z tej przejażdżki nikt nie wyjdzie na sucho. Idealnie zintegrowane efekty specjalne, 

atrakcyjność przejazdu oraz eksplozja radości sprawiają, że urządzenia tego typu uwielbiane są przez 

całe rodziny. Anaconda będzie wyposażona aż w 8 łodzi! Producentem tej atrakcji jest szwajcarska 

firma INTAMIN, specjalizująca się w produkcji największych na świecie urządzeń dla parków rozrywki. 

 

Monorail Grifone – podwieszaną kolejkę widokową dla wszystkich, nawet najmłodszych Gości. Trasa 

kolejki będzie przebiegała tak, by Goście swobodnie mogli podziwiać panoramę naszego parku, 

zobaczyć z góry nasze atrakcje, odpocząć i zaplanować kolejne punkty, które chcecie odwiedzić. 

Atrakcja zlokalizowana pomiędzy wodną strefą Water Park a dawną Bajkolandią. Budynek Cyrku 

będzie stacją taj instalacji, znajdzie się w nim nie tylko wejście do podwieszanej kolejki, ale także 

dodatkowy punkt gastronomiczny, w którym będziecie mogli skosztować przepysznych pierożków. 

 

Swiss Water Caps – to nic innego jak znane i uwielbiane Filiżanki. Przez bajeczną trasę tej atrakcji, w 

którą wpleciono wiele uroczych niespodzianek, wdzięcznych oczom pasażerów, wiedzie spokojny 

nurt umożliwiający wypoczynek i relaks, sprzyjający radosnym chwilom z bliską osobą… 

Podczas spływu spotkacie tajemnicze elfy, piękny zegar z kwiatów, altany zalane roślinnością, 

drewniane konstrukcje i rzeźby, malownicze zakątki zachwycające feriom barw i aranżacją. 

Ta czarująca atrakcja będzie ulokowana w pobliżu Wioski Szwajcarskiej tworząc wspólnie spokojną 

strefę sprzyjającą odprężeniu. 

 

Viking Ride – to atrakcja wkomponowana w Wioskę Wikingów i utrzymana w konwencji drewnianych 

tratw, które zabierając na pokład pasażerów płyną po trasie pełnej niespodzianek w scenerii 

pradawnej krainy Wikingów.  
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Wioska Szwajcarska – tutaj przeniesiecie się do zaaranżowanej wioski, w której królują magiczne 

uliczki, budyneczki, dekoracje, konstrukcje. Te spowodują, że poznacie kulturę mieszkańców 

prowincji szwajcarskiej i niemal poczujecie zapach i klimat alpejskich łąk. 

Damy Wam przyjemność obcowania ze szwajcarską obyczajowością i kuchnią w malowniczej scenerii. 

Wioska Szwajcarska rozbudowuję strefę Familijną i tym samym graniczy ze strefą Ekstremalną.  

 

Wioska Wikingów – tematyczny obszar w naszym Parku, który zaaranżowano jako pradawny gród 

Wikingów – stworzony na wzór skandynawskich sag i podań. To żywa lekcja historii tych dzielnych 

wojowników i okazja do poznania ich obyczajów, przeżycia pięknej przygody przenosząc się kilkaset 

lat wstecz. Nasi Goście będą mogli wczuć się w rolę Wikinga, zaobserwować jak Ci odważni wojowie 

mieszkali i pracowali w dawnych czasach. Wioska będzie zlokalizowana w pobliżu Roller Coastera 

Dragon RMF, a tuż pod nim będą przepływały tratwy Viking Ride. 

 

Dla głodnych nie tylko wrażeń! 

Energylandia pomyślała także o poszukiwaczach smaków, dlatego na odwiedzających Gości 

czekają liczne punkty gastronomiczne oraz restauracje, wśród których znalazła się ta, dedykowana 

grupom zorganizowanym. Każde z tych miejsce charakteryzuje się inną kuchnią oraz serwowanymi 

przysmakami, dzięki czemu nasi Goście mogą skosztować zarówno klasycznej kuchni polskiej czy 

europejskiej, ale także włoskie specjały, makarony, pizze, podawane w różnej formie pyszne ryby, 

kurczaki w wielu wydaniach, czy frytki przyrządzane na mnóstwo sposobów. Amatorzy Fast-foodów 

także znajdą u nas klasyczne posiłki takie jak hamburgery czy kebaby, ale także dania prostu z rusztu. 

Nie zapomnieliśmy o łasuchach lubiących słodkości! To dla nich otworzyliśmy liczne punkty z 

rozpływającymi się w ustach goframi, lodami, czekoladą oraz innymi pysznościami. 
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ENERGYLANDIA PEŁNA WYDARZEŃ! 

 Od początku istnienia w naszym Parku Rozrywki nie brakowało różnego rodzaju imprez 

towarzyszących z okazji przypadających w kalendarzu świąt, uroczystości czy stworzonych przez nasz 

zespół autorskich akcji, a także wydarzeń muzycznych, dzięki którym usłyszała o nas cała Polska. W 

sezonach 2015 i 2016 zorganizowaliśmy łącznie 14 festiwali muzycznych, których patronami 

medialnymi były największe stacje radiowe, muzyczne telewizje oraz popularna prasa. Wszystkie z 

nich cieszyły się ogromną popularnością, jednak prawdziwym sukcesem minionych wydarzeń jest to, 

że Park Rozrywki Energylandia stał się największym centrum rozrywki w kraju. Naocznym dowodem 

tego było zadowolenie i uśmiech odwiedzających nas Gości, których w roku 2016 było aż milion! 

 

EVENTY 2017 

 Także w tym sezonie przygotowaliśmy moc wydarzeń, które wzbogacą naszą ofertę na 

doskonały relaks i aktywny wypoczynek! 

 

Wśród planowanych wydarzeń należy wymienić: 

1.06 – Kinder Parku z okazji Dnia Dziecka 

14.07 – 3 Urodziny Energylandii 

15.07 – Magic Night, tego dnia Park czynny aż do północy! 

12.08 – Koncert Thomasa Andersa, lidera legendarnego zespołu Modern Talking + Magic 

Night  

16.09 – Oktoberfest w Energylandii 

28.10 – Halloween Night w Energylandii 

 

O wszystkich naszych wydarzeniach informujemy na naszym profile facebook oraz stronie 

internetowej.  

 

 Plany rozwoju – inwestycje 

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze planuje wybudować największy w Europie Roller 

Coaster! Ten tak zwany, Mega Coaster zaprezentowany ma zostać w roku 2018.  

Producentem instalacji będzie szwajcarska firma INTAMIN, lider w branży, który dostarcza roller 

coastery oraz inne atrakcje do największych parków rozrywki na świecie, takich jak Six Flags czy 

Universal Studios w USA, Parków Disneyland, a także Ferrari World w Abu-Dhabi. 
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 Mega Coaster będzie potężną konstrukcją, zapewniającą największy w Europie, aż 80-

metrowy spadek, który jest o 2 metry dłuższy od zjazdu Shambhala w parku Port Aventura w 

Hiszpanii (aktualnie najwyższego i najszybszego roller coastera typu Hyper Coaster na starym 

kontynencie). Mega Coaster w Energylandii będzie posiadał pierwszy spadek schodzący do dołu o 

głębokości około  4 metrów. Wysokość samego wjazdu na szczyt konstrukcji wyniesie aż 77 metrów, 

stając się najwyższym wyciągiem w Europie. Planowana inwestycja posiadać będzie także najbardziej 

stromy pierwszy spadek, mający aż 84 stopnie, czego nie spotkamy w żadnej innej kolejce górskiej w 

europejskich parkach rozrywki. Podobnie z resztą jak  prędkości – ponad 140 km/h, którą osiągną 

wagony, zabierające 28 pasażerów i poruszające się po torze o długości 1450 metrów.  

Projektując nasz nowy Roller Coaster uwzględniliśmy najnowsze badania ogłoszone w czasie EAS w 

Barcelonie o dynamice atrakcji oraz poziomie pozytywnych emocji, a co za tym idzie atrakcyjności 

urządzenia. Wybraliśmy najbardziej optymalne rozwiązania w tej dziedzinie. - dodaje Kris Kojder.  

 

 Kolejnym elementem wyróżniającym tę konstrukcję jest tak zwany efekt Super-Splash, 

uzyskiwany dzięki przejazdowi kolejki po specjalnej sekcji wodnej. Potężne zsynchronizowane z 

pociągiem dysze wyrzucą w górę, wysokie na kilkanaście metrów strumienie wody, symulując 

zderzenie wagonów z taflą sadzawki, tym samym generując wspomniany efekt. Mega Coaster w 

Energylandii będzie mógł w ciągu godziny obsłużyć do 1500 pasażerów.  

 

Nowy cel podróży dla zagranicznych turystów: 

 Informacja o spektakularnym Roller Coasterze poruszyła zarówno fora branżowe jak 

czasopisma specjalistyczne na całym świecie. Przybycie do Polski zapowiedziało już wiele fanklubów 

oraz redakcji związanych z parkami rozrywki między innymi z USA, Niemiec czy Holandii. Mega 

Coaster w Energylandii to wielka szansa dla rozwoju polskiej turystyki oraz zwiększenie atrakcyjności 

nie tylko Parku Rozrywki Energylandia, ale także Polski na tle innych krajów europejskich.  

Z pewnością ta inwestycja przyciągnie do naszego kraju gości z całego świata.  

 

Inwestycje przyszłości: 

 Park Rozrywki Energylandia ma w planach także kolejne plany rozwojowe oraz projekty 

inwestycyjne, które sukcesywnie będzie zdradzać w komunikatach medialnych, stronie internetowej, 

a także poprzez nasze social media, na które serdecznie zapraszamy 
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Kontakt z nami 

Zapraszamy na naszą stronę internetową, a także profile social media: 

 

www.energylandia.pl, 

 

www.fb.com/EnergyLandia  

 

www.youtube.com/channel/UCPj-Bs4Pfub_Bm04BOfyDoA/feed  

 

PR Manager & Rzecznik prasowy 

Szanowni Dziennikarze, Drodzy Goście i Czytelnicy, 

Reprezentantem Parku Rozrywki ENERGYLANDIA jest Krystian KRIS Kojder. 

W przypadku jakichkolwiek pytań z zakresu współpracy medialnej prosimy o kontakt mailowy: 

kris@energylandia.pl  

 

PRESS ROOM – zapraszamy, szczególnie dziennikarzy, do podzakładki Press Room w 

zakładce O nas, w której znaleźć można aktualne materiały prasowe naszego Parku 

Rozrywki oraz noty prasowe o wydarzeniach, które organizujemy. 

 

Krystian Kojder KRIS - notka biograficzna: 

Praca to moja pasja, dzięki której mogę się realizować i spełniać zawodowo! Jestem dziennikarzem 

radiowo-telewizyjnym, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Od 2014 roku reprezentuje największy w Polsce Park Rozrywki ENERGYLANDIA, jako PR Manager oraz 

Rzecznik Prasowy.  

 

Można mnie także zobaczyć w ogólnopolskiej telewizji ZOOM TV w roli gospodarza programu 

rozrywkowego Impreza na Maxa. W latach 2011-2014 byłem twarzą ESKA TV, w której pracowałem, 

jako prezenter oraz wydawca list przebojów oraz programów plenerowych. Swoją przygodę w 

mediach rozpocząłem w wieku 16 lat od praktyk Radiu Alfa Kraków, następnie pracowałem w Radiu 

Bielsko, jako dj i prezenter. Po zakończeniu współpracy z ESKA TV współtworzyłem nowy projekt Radia 

Stargard, w którym byłem autorem nowych pasm programowych oraz ich prezenterem. 

http://www.energylandia.pl/
http://www.fb.com/EnergyLandia
http://www.youtube.com/channel/UCPj-Bs4Pfub_Bm04BOfyDoA/feed
mailto:kris@energylandia.pl

