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wSPAniały Wellness SPA wypoczynek  

z odkrywaniem skarbów stolicy  

- Czechy - PRAGA| Sezon 2023 
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)  

 

Praga jakiej nie znasz! Radość, zabawa, regeneracja i połączenie 

Zdrowego Relaksu z wieloma możliwościami odkrywania skarbów i 

zabytków stolicy Czech.  Omijając tłumy turystów, bez pośpiechu i 

poza schematami, odwiedzamy miejsca, które sami wybierzemy.  Zaś po 

zwiedzaniu miasta możemy cieszyć się odprężającym ciało i umysł relaksem w 

jednym z najlepszych Kompleksów SPA Resort Aquapark Czech. 
 

• Pełen RELAKS i Wypoczynek w pakiecie 
nieograniczone korzystanie z wielu basenów (krytych i odkrytych), 
zjeżdżalni oraz wodnych atrakcji (jacuzzi, masaży wodnych, rwącej rzeki..). 
Kompleks składa się z 3 dużych stref - PAŁACÓW: Relaks  Regeneracja  
Rozrywka. Każdy basen,  z temperaturą wody 18-37 oC ma własne atrakcje, 

są sztuczne fale i piracki statek, pełne adrenaliny centrum i zjazd z 
wodospadu... To świetny wybór na wypoczynek dla dwojga jak i rodziny! 
 

• Sauny, Fitness, Wellness & SPA 
kolejną czekającą na nas atrakcją jest strefa saun, nastrojowo 
zaprojektowanych, pełnych zapachów, cichej muzyki i spokoju (wiele 
rodzajów do wyboru). Możemy też skorzystać z „Saunowych Rytuałów”. 
Pasjonatów wysiłku fizycznego lub chcących zadbać o linię, kusi profesjonalne 
fitness centrum -wszystkie atrakcje dla naszych klientów - GRATIS All Inclusive! 
 

• Lokalizacja kompleksu, metro 
Resort ulokowany jest na obrzeżu Pragi (blisko wjazdu jadąc od Brna), dojazd 
prosty i dobrze oznaczony.  Aby z hotelu dostać się do centrum Pragi nie musimy 
korzystać z samochodu. Sprzed samego kompleksu, co godzinę odjeżdża 
bezpłatny autobus kursujący tam i z powrotem do stacji metra "OPATOV", skąd 
szybko i tanio dostaniemy się w każde miejsce. 
 

• Komfortowe zakwaterowanie De LUX 
4 gwiazdkowy Resort AQUAPALACE****. Pokoje 1- lub 2- osobowy z łazienką, LCD 

TV-sat, tel., sejfem, minibarem, suszarką do włosów, szlafrokami i internetem WI-
FI, możliwe 2 dostawki. Wypoczywać będziemy w jednym z najlepszych Czeskich 
SPA, Wellness Aquaparków i FIT Fitness. Pod jednym dachem czeka na nas 
wypoczynek i relaks bez ograniczeń i to wg własnego upodobania. Wszystkie 
atrakcje tylko dla naszych klientów - GRATIS All Inclusive 
 

• Smaczne wyżywienie 
w formie śniadań (bogaty bufet, wszystko w cennie) lub 2x dziennie w formie 
śniadań oraz bogatych obiadokolacji „szwedzkich stołów” z dużym wyborem 
przystawek, zup, dań głównych i deserów (obiadokolacja nie zawiera napoi). 
 

Czechy – Relaks PRAGA  3 dni  
(2 noce) 

4 dni  
(3 noce) 

5 dni 
 (4 noce) 

6 dni  
(5 nocy) 

7 dni  
(6 nocy) 

8 dni  
(7 nocy) 

AQUAPALACE**** 1575 zł/os. 2095 zł/os. 2595 zł/os. 3145 zł/os. 3645 zł/os. 3695 zł/os. 
Hotel****, wyżywienie 2x dziennie, baseny, sauny, fitness, wellness.. – wszystko GRATIS!! w cenie wypoczynku! 

 

Cena zawiera: 
• 3/4/5/6/7 lub 8 dni (2-7 nocy) Kompleks Hotel/SPA/Resort/AQUAPALACE**** 
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• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły) 

• wiele krytych i odkrytych basenów z AQUA masażami - GRATIS All Inclusive 

• wiele saun, jacuzzi, tepidarium, bania wschodnia - GRATIS All Inclusive 
• możliwość udziału w „SPA & Sauna” ceremoniach - GRATIS All Inclusive 

• adrenalinowe atrakcje (zjeżdżalnie, huśtawki, rzeka..) - GRATIS All Inclusive 

• profesjonalne fitness (obowiązuje strój sportowy) - GRATIS All Inclusive 

• możliwość udziału w animacjach, zabawach i Disco - GRATIS All Inclusive 

• infrastruktura (leżaki, place zabaw, tarasy, przyrządy) - GRATIS All Inclusive  

• strefy odpoczynku, cichego relaksu i regeneracji - GRATIS All Inclusive 
• pokoje, klimatyzowane, szlafrok na czas wypoczynku, kosmetyki hotelowe 
• faktura (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń. 

• pakiet ubezpieczeń KL + NNW Signal Iduna  

• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 € 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
• bezpłatny autokar do stacji metra „tam i z powrotem” (co godzinę) 
• przed wypoczynkiem pomocne materiały informacyjno – turystyczne, mapa. 
  

Cena nie zawiera:  
parkowanie samochodu 12 €/dzień, pokój jednoosobowy +70% 
 

Zniżki:  
dziecko do lat 5 (z dwójką dorosłych) – Gratis, dziecko do lat 12 na dostawce -50%, dostawka dla dorosłego -
20%. Pokój rodzinny dla 4 osób: dwójka dzieci do lat 15 -30% Wczesna rezerwacja (>35 dni) -2%.  

 

 
 
Dlaczego warto odkryć Pragę? 
Praga uznawana jest za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Zabytkowa, historyczna, ale i tętniąca życiem, 
na wskroś nowoczesna i kosmopolityczna Praga jest swoistym „must have” prawdziwego turysty. 
 
Dlaczego AQUA Wellness SPA Praga? 
Czechy słyną z długich i bogatych tradycji SPA, burzliwej historii, uroczych zabytków, zamiłowania do tradycji i... 
wyjątkowo pięknych kobiet. To tylko pozornie niezwiązane ze sobą fakty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


