Bezoek het grootste Praha
waterpark in Centraal-Europa!

WATERWERELD

SAUNAWERELD

Een en al plezier! Er wachten u drie waterpaleizen
en een buitenzone

Laad nieuwe energie bij voor een kennismaking met de
Tsjechische Republiek

6 tobogans en 3 glijbanen • spacebowl • duikersklok • waterspeeltuin
voor kinderen, zwembad met kunstmatige golfslag en het wrak van
een piratenschip • 20-meterbad en een 450-meter langzaam- en
snelstromende rivier • whirlpools, massagebanken, relaxruimte •
zeeaquarium met zeesterren, koralen en exotische vissen

14 verwarmruimtes voor luxe en niet-traditionele sauna‘s (traditionele
Finse sauna‘s, Romeinse baden, Noordse blokhutten, enz.) • speciale
douches en koude baden • whirlpools, aromatische douches,
ontspanningsruimtes met ligstoelen • saunabar

Fotogalerie

Fotogalerie

SPA / WELLNESS

FITNESS

Gun uw lichaam de geneeskrachtige
effecten van zorg en natuurlijke procedures

Sport u regelmatig? In Praag kunt u verder sporten!

massage • cosmetica • lichaamsbehandelingen • privé-sauna‘s en
whirlpools met een drankje • Turks bad HAMMAM • modderbad RASSOUL

volledig voorzien van airconditioning en uitstekend geoutilleerd
fitnesscomplex: de nieuwste Cardio Trainers, Power Plate,
fitnessmachines en apparatuur van Technogym • cardiozone en
fitnessruimte • zaal voor indoor cycling en aërobe zaal

Fotogalerie
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hotel

HOE U ONS BEREIKT

Van de whirlpools naar de Praagse Burcht met een korting
van 15%

Praag 138, Čestlice, 251 01 Praag-Oost, D1 – Exit 6

Geniet van de bezienswaardigheden van Praag tijdens een rondvaart
of geniet op ontraditionele wijze van de Praagse dominanten - vanaf
het dek van een cruiseschip op de Moldau. U kunt zich vervolgens
verwarmen in de whirlpools en zwembaden van Water World Aquapalace
Praha. 2x accommodatie met half pension, gratis toegang tot Water
World en het Fitnesscentrum van Aquapalace Praha.
Fotogalerie

Met de auto - gratis parkeren: snelweg Praag - Brno, Exit 6, commerciële
zone Průhonice - Čestlice, met de Aquabus gratis: Maak gebruik van
onze regelmatige lijn op de route Opatov - Aquapalace - Opatov. Met de
stadsbus: bussen 324, 325, 328, 363, 385 van het metrostation Opatov
naar de halte Čestlice Aquapalace.
Fotogalerie

MOGELIJKHEID TOT ACCOMMODATIE IN AQUAPALACE ****PRAGUE - DIRECT IN HET COMPLEX
tel.:+420 271 104 111 + www.aquapalacehotelprague.cz
Kom uzelf opfrissen en ontspan uzelf in het grootste waterpark van Centraal-Europa!
www.aquapalace.cz

