
halloweenský

týden
v aquapalace praha

30. 10.–5. 11.
Balneo & Medical

                   www.aquapalace.cz

+ REHABILITACE  + FYZIOTERAPIE
                        + PREVENCE  
Vyšetření lékařem a zahájení léčby do 48 hodin.* 

             Víkend
    INTEGROVANÉHO 
         ZÁCHRANNÉHO 
             SYSTÉMU

7.–8. 10. 2017se Skupinou ČEZ

Vánoce v Aquapalace Praha
U nás začínají adventní neděle v sobotu a to vše nás čeká se Skupinou ČEZ. Bohatý 
program vždy každou sobotu od 15.00. Těšit se můžete na Leonu Gyöngyösi s 
gospelovým sborem, Josefa Vágnera, Adélku Částkovou a další zpěváky. 
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7.–8.
ŘÍJEN

Víkend integrovaného záchranného systému se 
Skupinou ČEZ
Přijď si vyzkoušet technické prostředky a techniky využívané integrovaným záchran-
ným systémem.

21.–22.
ŘÍJEN

Víkendový cirkus
Klauni, tanečníci a závody v zorbingových koulích o hodnotné ceny. 
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TVíkend s Piráty z Karibiku
Pojď proplout do říjnového měsíce na jedné lodi s Piráty z Karibiku! Hned při příchodu 
na tebe čeká Kapitán Jack Sparrow.

Privátní spa s Kusmi Tea
Hledáte originální místo pro nezapomenutelné okamžiky relaxace s rodinou, partne-
rem, přáteli nebo neotřelý tip na dárek? Dopřejte si luxusní privátní relaxaci
v naprostém soukromí s vířivkou, finskou saunou a vyhřívaným mramorovým stolem 
včetně mísy čerstvého ovoce a lahve sektu za akční cenu. V říjnu navíc váš zážitek 
obohatíme o šálek značkového čaje Kusmi Tea, který od nás obdržíte zdarma. 
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Rituál věčného mládí
Vychutnejte si 90minutový rituál zdraví a krásy zaměřený na komplexní anti-aging těla 
i obličeje. Ošetření obsahuje celotělový detoxikační peeling s mořskou solí a vonnými 
oleji, intenzivně zpevňující zábal z mořských řas, komplexní liftingové ošetření pleti 
prémiovou rejuvenační řadou Eternal Youth (Věčné mládí) a závěrečnou tělovou péči 
v podobě exkluzivních olejů s omlazujícími účinky.

LISTOPAD

Perform lift 
Dopřejte své pleti zpevňující, omlazující ošetření zaměřené na zlepšení pružnosti pleti 
a celkovou remodelaci povadlých kontur obličeje. Kombinace inovativních aktivních 
látek regeneruje kožní tkáň a obnovuje mladistvý vzhled.
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Saunová permanentka
Již nyní si můžete na pokladnách Aquapalace Praha zakoupit do 15. 10. 2017 novou 
permanentku dvanácti vstupů do Saunového světa, kde si můžete neomezeně užívat 
příjemného, luxusního i netradičního saunování za výhodnou cenu 4699 Kč

ŘÍJEN

Saunový ceremoniál „Pan Nikdo“
Zažijte jedinečný ceremoniál s „Panem Nikdo“, kdy vlastně nikdo neví oč jde. Speciál-
ním ceremoniálem vás provede mistr saun Dodo.

29.
ŘÍJEN

Saunový ceremoniál „Four Seasons“
Poznejte kouzlo a krásu čtvero ročních období v podání mistryně saun Laury.

26.
LISTOPAD
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PROSINEC

31.
ŘÍJEN

Halloween
Strašidelné dovádění v Aquapalace Praha a dárky od Příšerákových, to si nemůžeš 
nechat ujít. 

4.–5.
LISTOPAD

Víkend s Mentos
Kdo by nechtěl ochutnat unikátní Mentos Choco? Přijď tento
víkend do Aquapalace Praha a užij si spoustu zábavy s Mentos.

11.–12.
LISTOPAD

Víkend se Sunárkem
Zdravá sváča pro každého! Projdi zábavnou stezkou a vyhraj
přesnídavku od Sunárka.

17.–19.
LISTOPAD

Víkend s Chupa Chups
Pro každého návštěvníka při odchodu lízátko. Dáte si colové, jaho-
dové nebo jablečné? Pro děti připraveny soutěže o sladké balíčky 
Chupa Chups v rámci animačního programu.

Premiéra saunového ceremoniálu  
„Italský kuchař v Aquapalace “  
Přijďte okusit kulinářský zážitek v italském stylu, s tříchodovým menu, čerstvými 
bylinkami a dobrou náladou. V podání mistra saun Jakuba (Malý Kuba).

1.
ŘÍJEN

Saunový ceremoniál „V těle robota“
Příběh robotické dívky s lidskými vlastnostmi o tom, že i robot v dnešní době žije. V 
podání mistryně saun Dagmar.

10.
PROSINEC

Rozsvícení vánoční aleje
aneb zahájení vánočních svátků v Aquapalace Praha.

23. 12.
–

2. 1.

Vánoční prázdniny
Pohádkové vánoční prázdniny. Navštíví nás princezny, draci, stateční rytíři, vodníci a 
další pohádkové postavy. Těšit se můžete ale i na Spidermany nebo Elzu z Ledového 
království.

31.
PROSINEC

Silvestr pod vodou
Netradiční přípitek v netradiční hodinu se začínající zpěvačkou Adélou Částkovou? To 
pro vás chystáme na poslední den v roce 2017.

26.–29.
ŘÍJEN

Podzimní prázdniny s Thorem
Pomůžete Thorovi zastavit Ragnarok? Musí se stihnout vrátit do Asgardu dříve, než 
nastane zkáza jeho domova a konec asgardské civilizace.
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ŘÍJEN

Grilovaný filet
Grilovaný filet z tresky s olivovo bylinkovou krustou a salátem z červené 
čočky a sušených rajčat.

LISTOPAD

Souvlaki
Grilovaný marinovaný špíz, podávaný s baby bramborem, tzatziky
a listovým salátkem.

PROSINEC

Stifado
Dušené hovězí maso s rajčaty a červeným vínem, podávané s pečenými baby 
brambory.

ŠÉFKUCHAŘ DOPORUČUJE

25.
LISTOPAD
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OTEVÍRACÍ DOBA

směr Praha

sm
ěr Brno

dálnice D1

Obchodní zóna 

Čestlice

AUTEM: Dálnice Praha – Brno, exit 6, obchodní zóna Průhonice-Čestlice  

naproti obchodnímu domu KiKa. 

AUTOBUSEM MHD: Autobusy číslo 328, 363, 385 z metra Opatov, 

zastávka Čestlice-AQUAPALACE nebo V oblouku.

AQUABUSEM ZDARMA: Využijte naši pravidelnou linku na trase Opatov (ve 

vybraných časech i Chodov) – AQUAPALACE Praha – Opatov. Jízdní řád najdete 

na www.AQUAPALACE.cz.

GPS: 50o 0’26.983”N, 14o 34’17.727”E

ADRESA: GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. Pražská 138,  Čestlice, 

251 01 Praha-východ  tel.: +420 271 104 111

www.aquapalace.cz

Aktuální otevírací dobu najdete na webu 
aquapalace.cz a na našem facebooku.

/Aquapalace.Praha

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Máme tady podzim, a to přímo vybízí k výletům! 
Aquapalace Hotel Prague nabízí spoustu pobytových balíčků, takže si užijete jak 
zajímavé výlety, tak i zábavu a relaxaci v Aquapalace Praha! Z nabídky těchto balíčků 
si vyberou jak rodiny s dětmi, tak i páry, které chtějí mít chvilku pro sebe. Patříte k těm, 
co mají raději výlet do ZOO, Mořského světa apod., či si spíše vychutnáte piknik spo-
jený s krásnou procházkou v Dendrologické zahradě, která je přímo naproti hotelu? 
Kompletní nabídku balíčků si prohlédněte na www.aquapalacehotel.cz a zjistěte, který 
je pro vás ten pravý. 
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ŘÍJEN – PROSINEC
KALENDÁŘ AKCÍSeminář: Jak správně…?

Seminář s fyzioterapeutem a osobním trenérem. Ukázka základních silových 
cviků – dřep, mrtvý tah, bench, shyb apod.
 Každý cvik rozebere ze silově-kondičního pohledu (trenér)
 Každý cvik rozebere ze zdravotního pohledu (fyzioterapeut)

4.
ŘÍJEN
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Extrifit training day s profesionálním sportovcem
 Teoretická moderovaná část
 Praktické typy tréninku nebo samotný trénink profesionálního sportovce

LISTOPAD

Pekelná skupinová lekce pod vedením těch 
nejlepších trenérů
Přijďte si před Vánocemi „naložit“ pořádný tříhodinový kruháč!

PROSINEC

aquapalace.cz

V našem prvním semináři si ukážeme, jak správně dřepovat. Ze silově-kondičního 
pohledu nám cvik popíše náš trenér Tomáš Kachman. Ze zdravotního pohledu nám 
cvik popíše náš fyzioterapeut Jakub Schindler. Cena semináře je 390,00 Kč.

2017


