
 

NEJLEPŠÍ AQUAPARKY v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jižní Morava - Autokemp MERKUR 
♥♥

 - Pasohlávky (H0457) 

REKREAČNÍ POBYT za 580 Kč / dospělý  

DÍTĚ do 4,99 let ZDARMA      DÍTĚ 5 - 13 let za 480 Kč 
 

• 2x bytování v 3 a 5 - lůžkových bungalovech v areálu vedle aquaparku AQUALAND MORAVIA,  

se sociálním zařízením a vybaveným kuchyňským koutem  
• v areálu Wi-Fi internet  •  úschova kol • možnost využívání hřišť  

• BONUS - SLEVA 10% na vstupné do aquaparku AQUALAND MORAVIA. 

v termínu  26.08. - 31.10.2016 

Jizerské hory  - Wellness hotel BABYLON 
♥♥♥♥

 - Liberec 

POBYT PLNÝ ZÁBAVY od 1 320 Kč / dospělý  (H1205) 

DÍTĚ do 11,99 let na lůžku ZDARMA 
 

• 1x ubytování s bufetovou snídaní • neomezený vstup do Aquaparku s laserovou 
show, Saunového světa, iQLandie, iQParku, Lunaparku, indoor Adventure Golf   

• rekreační poplatek • úschova kol • Wi-Fi připojení  
Možnost prodloužení pobytu se slevami 4=3, 5=4 a 7=6 

Sleva 5% za včasný nákup 30 a více dní před nástupem. 
 

 v termínu  19.08. - 01.11.2016 

 

Praha - AQUAPALACE HOTEL PRAGUE 
♥♥♥♥

 Praha - Čestlice (H2382) 

CELÝ DEN NA TOBOGÁNECH od 1 390 Kč / dospělý  

DÍTĚ do 12,99 let na přistýlce se snídaní a vstupy ZDARMA       

od 3 890 Kč / rodinný pokoj (2 dospělí + 2 děti do 14,99 let) 
 

• 1x ubytování se snídaní • neomezený vstup do Vodního světa včetně dvou saun: dětské a 

panoramatické (v den nástupu od 14.00 hod, další dny po celou aktuální otevírací dobu vč. dne odjezdu)  

• hlídání dětí (od 3 do 12 let) v areálu Vodního světa • neomezený vstup do Fitness centra 
 • parkování (ve veřejných parkovacích domech) • aquabus k metru Opatov • rekreační poplatek  

 

Sleva 10% za vč. nákup 40 a více dní před nástupem na pobyt.  
Možné prodloužení pobytu v některých termínech se slevou 5=4 nebo 7=6 

 

v termínu  02.09. - 23.12.2016 

 


