
 

Krønåsar: het zesde themahotel van Europa-Park 
opent in 2019 

  

Op een steenworp van het attractiepark wordt Rulantica, de nieuwe waterwereld van Europa-
Park gebouwd. Een wezenlijk onderdeel van dit resort wordt het zesde themahotel Krønåsar. 
Dit viersterren superior hotel wordt vormgegeven als een natuurhistorisch museum waar niet 
alleen plaats is voor 1.300 overnachtingsgasten, maar waar ook historische vondsten van de 
'Adventure Club of Europe' tentoongesteld worden. Krønåsar - The Museum Hotel opent in 
2019 en vanaf zomer 2018 kan hiervoor geboekt worden. 

 

Genieten en ontspannen in Noordse stijl 

Het nieuwe themahotel met 7 verdiepingen laat dromen van grote en kleine ontdekkers uitkomen. 
Voor hen staan 277 kamers ter beschikking en 27 suiten (van 57 tot 89 m2). Enkele kamers zijn 
aangepast voor minder-validen. Via een brug hebben de gasten van Krønåsar een exclusieve toegang 
tot Rulantica. In het hotel komen twee restaurants: een fine dining restaurant met 220 zitplaatsen en 



een familierestaurant met 650 zitplaatsen. Het fine dining restaurant heeft als bonus nog een Chef's 
Table waarbij maximaal 20 personen tijdens het diner een exclusieve kijk in de keuken hebben. Ook is 
er een bar op twee verdiepingen met als thema Noordse ontdekkingen (130 zitplaatsen). Vanuit de 
bar en vanaf de terrassen van beide restaurants (360 extra zitplaatsen) kijk je uit over een fjord en de 
'haven' van Rulantica. Op de begane grond is ook een café met nog eens 60 zitplaatsen. 

  

Duitslands grootste hotel resort 

Met de bouw van Krønåsar komt het beddenaantal op 5.800. Voor de hotelgasten worden op het 
totale terrein 720 parkeerplaatsen aangelegd (incl. 10 laadstations voor elektrische wagens). In het 
hotel komen eveneens twee ruimtes die de afdeling Confertainment kan gebruiken voor evenementen 
van zakelijke gasten. 

  

Adventure Club of Europe 

Het nieuwe resort past in de verhaallijn van de (fictieve) Adventure Club of Europa. Deze club van 
ontdekkers werd in 1716 opgericht met het doel het ongelofelijke, het mysterieuze, het onbekende te 
doorgronden. Het thema van de club is dan ook: 'Het zijn niet de naïevelingen die het ongelofelijke 
geloven, het zijn de naïevelingen, die denken alles al begrepen te hebben'. Sinds de oprichting maken 
de leden expedities om overal ter wereld mysteries te onthullen. Rulantica is in dit verhaal een eiland 
dat honderden jaren geleden in de golven verdween. Onlangs werden bewijzen gevonden dat 
Rulantica daadwerkelijk bestaan heeft. In het nieuwe museumhotel worden relikwieën van eerdere 
ACE-expedities tentoongesteld. Mede dankzij de bereidwillige medewerking van de club kon onlangs 
ook het grootste flying theater van Europa in het attractiepark worden geopend. 

  

Langer verblijf 

Rulantica is niet alleen de grootste investering van de eigenaarsfamilie Mack, het is ook de grootste 
investering van een privé-onderneming in de regio. Zoals alle andere projecten realiseert de familie 
het project zelf en zonder subsidie. Voor de bouw heeft de familie Mack twee familiebedrijven uit de 
regio in de arm genomen: Rendler Bau GmbH en Wilhelm Füssler Bau GmbH. Roland Mack, 
directeur/eigenaar: "De vergroting van ons aanbod en de realisatie van deze unieke waterwereld zijn 
een belangrijke stap in ons streven naar een complete verblijfbestemming. Wij kunnen ons geen 
stilstand veroorloven als we attractief willen blijven voor gasten die van verder weg komen. Dit mega-
project geeft een impuls aan de toeristische ontwikkeling van de regio, verrijkt de mogelijkheden voor 
de inwoners en zorgt ook voor 550 nieuwe arbeidsplaatsen". Europa-Park hecht grote waarde aan 
duurzaamheid. Bij de realisatie worden de nieuwste technologieën gebruikt om spaarzaam om te 
gaan met energie en water. Voor het project is de jonge generatie Mack verantwoordelijk: Michael, 
Thomas en Ann-Kathrin. Naast Michael en Thomas geven Roland en Jürgen Mack leiding aan de 
onderneming. 

  

 

Voor meer informatie, beeldmateriaal en persbezoeken kunt u terecht bij de vertegenwoordiger van 
Europa-Park in de Benelux: henk.groenen@europapark.de / 0031-40-2070660 

(Donderdag 8 maart 2018 is Henk Groenen ook aanwezig op de ITB) 
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Europa-Park is gelegen in het Zwarte Woud. Het is niet alleen Duitslands grootste attractiepark, maar 
ook het op een na best bezochte park van Europa. Op beoordelingssites als Zoover en Tripadvisor 
scoort het park hogere cijfers dan de bekende parken en is daarom niet voor niets meerdere malen 
uitgeroepen tot beste park van Europa. Daarnaast is Europa-Park al vier keer op rij 
(2014/2015/2016/2017) uitgeroepen tot beste park ter wereld! In het park zijn 15 Europese landen tot 
in de kleinste details nagebouwd. Verdeeld over deze themagebieden bevinden zich de meer dan 100 
(!) attracties en shows. Geen enkel ander attractiepark heeft zo’n groot aanbod. Achtbaanliefhebbers 
komen er helemaal aan hun trekken. Er staan er maar liefst 13. Voor de bezoekers die het rustiger 
aan willen doen, staat er dagelijks 23 uur show op het programma. Aan de rand van het park staan 5 
bijzondere themahotels. Avontuurlijker overnachten? Dat kan in de ingerichte tipitenten, huifkarren en 
blokhutten of op de camping. Meer informatie: www.europapark.com 

 

http://www.europapark.com/

