
Cowboy- en indianendag RidderdagSpelletjesfeest met Europa's grootste houten spellen Westernshow

SAMEN LEUKE DINGEN BELEVEN!

Verheug u op een uniek en divers showprogramma 
vol adrenaline, spanning en pret voor het hele gezin. 

Met nobele ridders te paard in hun meedogenloze 
strijd voor goed of slecht, onze stoere cowboys, 
allerlei schurken en een sprookjesachtige come-
dy, nemen we u elke dag mee naar een nieuwe 

wereld. Beleef onze helden elke dag van dichtbij 
en laat u inspireren!

WELKOM IN DE WERELD VAN DINOLINO!

Verken een ruige en kleurrijke wereld vol
verrassingen, waarin elke dag
iets nieuws valt te ontdekken! Met 
onze grote verscheidenheid aan 
themadagen, speciale events en 
dagelijkse attracties, kunt u uw 
bezoek geheel naar eigen wens 
invullen.
Van adembenemende 
liveshows tot en met 
fantastische avontu-
ren met Dinolino: 
hier beleeft u een 
unieke dag vol 
plezier en activi-
teiten voor het 
hele gezin!

Combineer uw bezoek aan avonturenpark Schloss Thurn 
met een van onze vele speciale events tijdens het seizoen 
van 2021!
Van het XXL-spelletjesfeest met Europa's grootste hou-
ten spellen, dat dit jaar voor het eerst in avonturenpark 
Schloss Thurn plaatsvindt, tot en met onze gruwe-
lijk-mooie Halloween-dagen, is er voor ieder wat wils!

GEWELDIGE, SPECIALE EVENTS
VOOR HET HELE GEZIN!

FASCINERENDE

SHOWSTHEMA-

DAGEN

Dagelijks

riddertoernooi

Clownshow voor kinderen met ZoZo

Kinderclownshow 11:15 uur
Westernshow  12:15 uur
Dinolino-magic-show 14:00 uur
Riddertoernooi  15:00 uur
Poppentheater  16:30 uur

Showtime! Onze shows in 2021*:

Volwassenen en jongeren 
(vanaf 12 jaar)  ...........................................27,90
Kinderen (3-11 jaar) ................................25,90
Personen vanaf 55 jaar  ........................24,90 
Groepsprijzen op aanvraag

• Alle shows en attracties zijn in de prijs inbegrepen (behalve muntautomaten).
• Kinderen (3-11 jaar) hebben gratis toegang op de dag van hun verjaardag – alleen met legitima-

tiebewijs.
• Aangelijnde honden zijn toegestaan – een hondenzakje moet voor 1,- aan de kassa worden 

gekocht.

* Informatie onder voorbehoud

Voordeelkaart 2+2 .................................94,90 
elk volgend kind  ...................................21,90 
Seizoenskaart volwassenen ..............71,00 
Seizoenskaart kinderen (3-11 jaar)65,00 

Schlossplatz 4
91336 Heroldsbach
Tel.: +49 9190 929898
Fax: +49 9190 929888
info@schloss-thurn.de
www.schloss-thurn.de

• gratis parkeerplaatsen
• laadstation voor elektrische auto's

Openingstijden 2021:

Inclusiefprijzen seizoen 2021:

facebook.com/schlossthurn
instagram.com/schlossthurn

JULI
Ma5121926
Di6132027
Wo7142128
Do18152229
Vr29162330
Za310172431
Zo4111825

OKT./NOV.
Ma41118251
Di51219262
Wo61320273
Do71421284
Vr181522295
Za291623306
Zo3101724317

AUGUSTUS
Ma29162330
Di310172431
Wo4111825
Do5121926
Vr6132027
Za7142128
Zo18152229

JUNI
Ma7142128
Di18152229
Wo29162330
Do3101724
Vr4111825
Za5121926
Zo6132027

SEPTEMBER
Ma6132027
Di7142128
Wo18152229
Do29162330
Vr3101724
Za4111825
Zo5121926

Event-, actie-/themadag
10:00-17:00/18:00 uur
Informatie op
www.schloss-thurn.de

10:00-18:00 uur
10:00-17:00 uur

gesloten
Halloween

Themadagen 2021
20 juni Grote ridder- & prinsessendag
4 juli Grote cowboydag
50% korting voor verklede kinderen (min. 3 kledingstukken/voorwer-
pen) op de normale toegangsprijs

QR-code: onze brochure
in uw taal!

• gratis parkeerplaatsen • gratis parkeerplaatsen

Event- & actiedagen 2021
4 + 5 april (1e en 2e paasdag):
Paashaasparadijs voor kinderen
Gezellig paaseieren zoeken met echte konijntjes die geaaid kunnen 
worden.

9 mei:   MoederdagMoeders krijgen een bijzonder cadeautje.

13 mei:VaderdagVaders krijgen een bijzonder cadeautje.

16 mei:  Kinderen die in de winter jarig waren, hebben 
gratis toegang

Geldig voor kinderen tot 11 jaar (alleen op vertoon van legitimatiebe-
wijs), die tussen 2-11-2020 en 26-3-2021 jarig waren.

1-3 juni:  Groot XXL-spelletjesfeest met Europa's grootste 
houten spellen – 

Een speelse reis rond de wereld.

In juli, telkens ma-vr:Kinderwagenweken
Eén volwassene per kind, dat nog geen 3 jaar oud is,
betaalt slechts € 9,90.

Vakantiekamp op Schloss Thurn
Een buitengewoon en onvergetelijk vakantieavontuur voor kinderen
van 5-14 jaar, van 1-6 aug. en 8-13 aug.
Informatie op: www.ferienlager-schloss-thurn.de

14 september:Schooltassendag
Gratis toegang voor brugklassers.

23 oktober – 7 november:
Het hoogtepunt in de regio Franken: Halloween in het 
avonturenpark!
Halloween voor gezinnen 11:00 - 18:00 uur, 23/24-10, 30-10 - 7-11-2021
Scary Nights 18:00 - 01:00 uur (aanbevolen vanaf 16 jaar),
alleen van 29-10 - 31-10-2021
Aparte toegangsprijs! Informatie op: www.schloss-thurn.de

Avonturenpark Schloss Thurn

Cowboy- en indianendagRidderdag Spelletjesfeest met Europa's grootste houten spellenWesternshow

SAMEN LEUKE DINGEN BELEVEN!

Verheug u op een uniek en divers showprogramma 
vol adrenaline, spanning en pret voor het hele gezin. 

Met nobele ridders te paard in hun meedogenloze 
strijd voor goed of slecht, onze stoere cowboys, 
allerlei schurken en een sprookjesachtige come-
dy, nemen we u elke dag mee naar een nieuwe 

wereld. Beleef onze helden elke dag van dichtbij 
en laat u inspireren!

WELKOM IN DE WERELD VAN DINOLINO!

Verken een ruige en kleurrijke wereld vol
verrassingen, waarin elke dag
iets nieuws valt te ontdekken! Met 
onze grote verscheidenheid aan 
themadagen, speciale events en 
dagelijkse attracties, kunt u uw 
bezoek geheel naar eigen wens 
invullen.
Van adembenemende 
liveshows tot en met 
fantastische avontu-
ren met Dinolino: 
hier beleeft u een 
unieke dag vol 
plezier en activi-
teiten voor het 
hele gezin!

Combineer uw bezoek aan avonturenpark Schloss Thurn 
met een van onze vele speciale events tijdens het seizoen 
van 2021!
Van het XXL-spelletjesfeest met Europa's grootste hou-
ten spellen, dat dit jaar voor het eerst in avonturenpark 
Schloss Thurn plaatsvindt, tot en met onze gruwe-
lijk-mooie Halloween-dagen, is er voor ieder wat wils!

GEWELDIGE, SPECIALE EVENTS
VOOR HET HELE GEZIN!

FASCINERENDE

SHOWS THEMA-

DAGEN

Dagelijks

riddertoernooi

Clownshow voor kinderen met ZoZo

Kinderclownshow 11:15 uur
Westernshow  12:15 uur
Dinolino-magic-show 14:00 uur
Riddertoernooi  15:00 uur
Poppentheater  16:30 uur

Showtime! Onze shows in 2021*:

Volwassenen en jongeren 
(vanaf 12 jaar)  ...........................................27,90
Kinderen (3-11 jaar) ................................ 25,90
Personen vanaf 55 jaar  ........................ 24,90 
Groepsprijzen op aanvraag

• Alle shows en attracties zijn in de prijs inbegrepen (behalve muntautomaten).
• Kinderen (3-11 jaar) hebben gratis toegang op de dag van hun verjaardag – alleen met legitima-

tiebewijs.
• Aangelijnde honden zijn toegestaan – een hondenzakje moet voor 1,- aan de kassa worden 

gekocht.

* Informatie onder voorbehoud

Voordeelkaart 2+2 .................................94,90 
elk volgend kind  ...................................21,90 
Seizoenskaart volwassenen ..............71,00 
Seizoenskaart kinderen (3-11 jaar) 65,00 

Schlossplatz 4
91336 Heroldsbach
Tel.: +49 9190 929898
Fax: +49 9190 929888
info@schloss-thurn.de
www.schloss-thurn.de

• gratis parkeerplaatsen
• laadstation voor elektrische auto's

Openingstijden 2021:

Inclusiefprijzen seizoen 2021:

facebook.com/schlossthurn
instagram.com/schlossthurn

JULI
Ma 5 12 19 26
Di 6 13 20 27
Wo 7 14 21 28
Do 1 8 15 22 29
Vr 2 9 16 23 30
Za 3 10 17 24 31
Zo 4 11 18 25

OKT./NOV.
Ma 4 11 18 25 1
Di 5 12 19 26 2
Wo 6 13 20 27 3
Do 7 14 21 28 4
Vr 1 8 15 22 29 5
Za 2 9 16 23 30 6
Zo 3 10 17 24 31 7

AUGUSTUS
Ma 2 9 16 23 30
Di 3 10 17 24 31
Wo 4 11 18 25
Do 5 12 19 26
Vr 6 13 20 27
Za 7 14 21 28
Zo 1 8 15 22 29

JUNI
Ma 7 14 21 28
Di 1 8 15 22 29
Wo 2 9 16 23 30
Do 3 10 17 24
Vr 4 11 18 25
Za 5 12 19 26
Zo 6 13 20 27

SEPTEMBER
Ma 6 13 20 27
Di 7 14 21 28
Wo 1 8 15 22 29
Do 2 9 16 23 30
Vr 3 10 17 24
Za 4 11 18 25
Zo 5 12 19 26

Event-, actie-/themadag
10:00-17:00/18:00 uur
Informatie op
www.schloss-thurn.de

10:00-18:00 uur
10:00-17:00 uur

gesloten
Halloween

Themadagen 2021
20 juni Grote ridder- & prinsessendag
4 juli Grote cowboydag
50% korting voor verklede kinderen (min. 3 kledingstukken/voorwer-
pen) op de normale toegangsprijs

QR-code: onze brochure
in uw taal!

• gratis parkeerplaatsen• gratis parkeerplaatsen

Event- & actiedagen 2021
4 + 5 april (1e en 2e paasdag):
Paashaasparadijs voor kinderen
Gezellig paaseieren zoeken met echte konijntjes die geaaid kunnen 
worden.

9 mei:   Moederdag Moeders krijgen een bijzonder cadeautje.

13 mei: Vaderdag Vaders krijgen een bijzonder cadeautje.

16 mei:  Kinderen die in de winter jarig waren, hebben 
gratis toegang

Geldig voor kinderen tot 11 jaar (alleen op vertoon van legitimatiebe-
wijs), die tussen 2-11-2020 en 26-3-2021 jarig waren.

1-3 juni:  Groot XXL-spelletjesfeest met Europa's grootste 
houten spellen – 

Een speelse reis rond de wereld.

In juli, telkens ma-vr: Kinderwagenweken
Eén volwassene per kind, dat nog geen 3 jaar oud is,
betaalt slechts € 9,90.

Vakantiekamp op Schloss Thurn
Een buitengewoon en onvergetelijk vakantieavontuur voor kinderen
van 5-14 jaar, van 1-6 aug. en 8-13 aug.
Informatie op: www.ferienlager-schloss-thurn.de

14 september: Schooltassendag
Gratis toegang voor brugklassers.

23 oktober – 7 november:
Het hoogtepunt in de regio Franken: Halloween in het 
avonturenpark!
Halloween voor gezinnen 11:00 - 18:00 uur, 23/24-10, 30-10 - 7-11-2021
Scary Nights 18:00 - 01:00 uur (aanbevolen vanaf 16 jaar),
alleen van 29-10 - 31-10-2021
Aparte toegangsprijs! Informatie op: www.schloss-thurn.de

Avonturenpark Schloss Thurn



Waterpret en -spelletjesWaterpret en -spelletjesWaterpret en -spelletjesWaterpret en -spelletjesWaterpret en -spelletjesWaterpret en -spelletjes

Met de vriendelijke ondersteuning van:

Wij zijn partners van:

Magische dalMagische dalMagische dal

Zelfbedieningsrestaurant Zelfbedieningsrestaurant Zelfbedieningsrestaurant 
in de saloonin de saloonin de saloon

RestaurantRestaurantRestaurant
met zonneterrasmet zonneterrasmet zonneterras

BiergartenBiergartenBiergartenBiergartenBiergartenBiergarten

WesternstadWesternstadWesternstad

IIIngangngangngang

MonzabaanMonzabaanMonzabaan

WaterburchtWaterburchtWaterburcht

PiratenvlotPiratenvlotPiratenvlot

ToernooiveldToernooiveldToernooiveld
Natuur en dierenNatuur en dierenNatuur en dieren

Kleine spoorbaanKleine spoorbaanKleine spoorbaan

OldtimersOldtimersOldtimers

StoomtreintjeStoomtreintjeStoomtreintjeStoomtreintjeStoomtreintjeStoomtreintje MidgetgolfbaanMidgetgolfbaanMidgetgolfbaanMidgetgolfbaanMidgetgolfbaanMidgetgolfbaan

MonorailMonorailMonorail

LigweideLigweideLigweide

RoeibotenRoeibotenRoeiboten

Drakenkrachtige

VR-avonturen

  beleven

NIEUW!

ECHTE VIRTUELE REALITEIT 
IN AVONTURENPARK SCHLOSS THURN!

IN STIJL GENIETEN
EN RELAXEN!

STAP IN HET
‘MAGISCHE DAL’...

Ons moderne Coffee-House verwelkomt u met een 
gezellige sfeer en een ruim aanbod van verse hapjes. 
Hier kunt u genieten van verschillende koffi especi-
aliteiten van ‘Dinzler Kaffeerösterei’ met diverse 
boerencakes, fruitige taarten en andere zoete 
verleidingen! Neem een   break en laat uw blik 
dwalen over onze nieuw vormgegeven western-
stad, voordat u samen weer nieuwe avonturen 
gaat beleven.

Wildwaterbaan Stoomtreintje Westernstad Lekkere boerencakes Vleermuisvlucht in het
magische dal

Natuur en dieren

Zet uw VR-bril op, stap in onze gezinsachtbaan en 
begeleid onze mascotte Dinolino op een van zijn wilde 
avonturen!
Waag een ritje met onze VR-Steampunk-Scooter in de 
westernstad. Deze virtuele wereldprimeur beleeft u alleen 
bij ons in avonturenpark Schloss Thurn...

...en ervaar het verhaal van roestige 
ridders en heerszuchtige heksen van 
dichtbij! Spring van een duizelingwek-
kende hoogte naar beneden met onze 
vrije-val-toren ‘Ritterschlag’, suis door de 
lucht met onze ‘Hexentanz’ en ontdek 
ons   nieuwe schommelschip ‘Fledermau-

sfl ug’. Laat u betoveren door de magie 
van deze bijzondere plek!

MET ELKAAR DE DAG BELEVEN...


