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BUDAPEŠŤ  -  AQUA WORLD 

 

   
 

TERMÍN:  

pre kolektív podľa požiadavky 

 

CENA: 23 € 

V cene je zahrnuté: doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK 
možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

 
PROGRAM:  

Odchod zo Žiliny v ranných hodinách / cca 5.00 hod ./, príchod do Budapešti, pešia  prehliadka: nábrežie 

Dunaja s Parlamentom, Chrám sv. Štefana, Milénium, Opera, Synagoga, Námestie hrdinov, Hradný vrch, 

popoludní kúpanie a relax v AQUA WORLDE 

O cca 17,30 hod. odchod na Slovensko 

 
AQUA  WORLD – najväčší krytý  vodný park v strednej Európe ponúka adrenalínovú zábavu v podobe pr- 

vého bazénu na surfovanie v Maďarsku. Má šesť 18 metrových  kĺzačiek, 180 m dlhú horskú rieku, 21 bazé-

nov, detský bazén, tobogány a množstvo ďalších atrakcií. Vodný  svet sa nachádza pod krytou kupolou, fan- 

tastickým architektonickým prvkom je gigantický Agkor–kostol z Kambodže, deti tu nájdu samostatný svet 

so zážitkovým detským bazénom, tobogánmi a detským kútikom, kde sa animátori starajú o ich zábavu. 

Pre milovníkov wellnessu je pripravená Beauty Farma,tu si užijú niektorý z programov kombinujúci najrôz- 

nejšie masáže, ponoria sa do orientálneho bazénu, navštívia  saunový svet a turecké  kúpele hammam, alebo 

ľadovú jaskyňu, Kneippov bazén... 

Pre milovníkov  vodných športov aj kľudného plávania je k dispozícii 17 bazénov. Z vnútorného  bazénu sa 

prieplavom dostanete do nekrytého bazénu s teplou vodou, je tu i 25 m plavecký  bazén s 3 m vysokým sko- 

kanským mostíkom 

Centrum vodných atrakcií je vo veži, kam sa dostanete po schodoch, alebo panoramatickým výťahom. Ces- 

ta dole vedie po 6 obrých kĺzačkách, dá sa začať už v 17 m výške, celková dĺžka kĺzačiek a tobogánov je až 

1 km, wideslides je pre 3 osoby súčasne, cibuľová  kĺzačka vás unáša 180 m dlhou horskou riekou, ktorá sa 

valí medzi skaliskami 

Pre kolektív upravíme program podľa požiadavky /napr. namiesto prehliadky mesta môže byť Tro- 

picarium a Oceanarium/ 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby  zdarma  
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