
Clubcard VÝHODY 

Valentýnská Akce pro všechny členy TESCO Clubcard. 

 
ROMANTICKÝ WELLNESS POBYT V HOTELECH AQUACITY POPRAD A VE 

VYSOKÝCH TATRÁCH se slevou 30%. Rezervujte si váš pobyt během měsíce 

ÚNOR s promo kódem Clubcard. Akce je platná na pobyty v hotelích do 

30.6.2020. Prvních 5 rezervaci získá navíc exkluzivní dárkový koš produktů 

TESCO FINEST 

 
Zažijte nejkrásnější zimní nebo jarní dovolenou ve Vysokých Tatrách. Nejlepší 

sněhová zábavu v lyžařských střediscích, luxusní ubytování v hotelích se 

širokým množstvím služeb a po úžasné lyžování relax a romantický wellness v 

Aquaparku AquaCity Poprad 

 
Pobyt v hotelích zahrnuje: 

• ubytování (pobyt pro dítě do 6 let zdarma bez nároku na lůžko) 

• polopenze formou bufetových stolů 

• volný vstup do AQUAPARKU s vnitřními a vnějšími termálními bazény a 

vodními atrakcemi 

RELAXAČNÍ ZÓNA - 3 venkovní termální bazény s vodními atrakcemi, 2 

kryté termální bazény Blue Diamond s vodními bary a finskými saunami, 

50m plavecký bazén, parní sauna 

ZÁBAVNÁ ZÓNA - kryté relaxační bazény Blue Sapphire s večerní Laser 

show, vnitřní dětský svět Treasure Island - Ostrov pokladů, dětské 

koutky a hřiště 

• volný vstup do FIRE & WATER WELLNESS & SPA - vstup do saunového 

centra a všech vnitřních a venkovních bazénů aquaparku: 8 saun a inhalací 

(ceremoniální, solná, mentolová, parní, suchá, infra sauna), relaxační bazén s 

vířivkami, masážními tryskami a zátokou lásky, vířivka, relaxační místnosti s 

bio krby, sněžná jeskyně 

• dárkové poukazy do Aquaparku AquaCity Poprad - AQUA PACKET pro 2 

osoby, platný 3 měsíce 

• víkendové Animační programy 

• zvýhodněné ceny SKI Pass a bezplatný SKIBUS 

• hlídané parkoviště 

• WI-FI připojení 
 

 



Nakupujte s promo kódem Clubcard a získejte slevu 30% z ceny 
pobytů. 
• Promo kód je platný do 29.2.2020 a platí na pobyty v termínu do 
30.6.2020 
• Váš pobyt rezervujete zde 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
https://www.secure-hotel-booking.com/aquapark-poprad-s-r-
o/2C4Z/cs/dateselection?sid=d7ee094b-139e-4895-a778-a6d76ce5b5ee 

https://www.secure-hotel-booking.com/aquapark-poprad-s-r-o/2C4Z/cs/dateselection?sid=d7ee094b-139e-4895-a778-a6d76ce5b5ee
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