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Hotel położony ok. 14 km od historycznego centrum Pragi, w dzielnicy Czestli-
ce, nowy, należący do jednego z największych kompleksów z aquapakiem 
i centrum konferencyjnym (10 różnej wielkości sal na łącznie ok. 650 osób). 
Zakwaterowanie: ok. 230 pokoi 2 osobowych z możliwością 1 dostawki, 
pokoi rodzinnych (FAM) dla 2 os. dorosłych i 2 dzieci do 15 lat (1 łóżko 
małżeńskie + 1 łóżko piętrowe dla dzieci - 1,70 cm) oraz  apartamentów 
(na zapytanie za dopłatą), wszystkie pokoje nowocześnie urządzone, z 
łazienkami, ręcznikami kąpielowymi do aquaparku, minibarkiem (dodat-
kowo płatnym), dostępem do internetu Wi-Fi, TV SAT, zestawem do kawy 
i herbaty, sejfem oraz indywidualną klimatyzacją. 
Do dyspozycji gości: podziemny parking, kącik zabaw dla dzieci, re-
stauracja z tarasem, bar ‘Barrakuda’, AQUAPARK: tobogany, zjeżdżalnie, 
space bowl, dzika rzeka, basen ze sztuczną plażą i atrakcjami dla dzieci, 
jacuzzi, łóżka masażowe, świat saun (14 rodzajów saun, basen chłodzą-
cy, prysznice aromatyczne), centrum SPA & Wellness (masaże, balneo-
terapia, solaria), duże fitness centrum, a w sezonie letnim dodatkowo 
odkryta część aquaparku. W kompleksie liczne punkty gastronomiczne, 
restauracje i bary. 
W cenie pobytu: Internet Wi-Fi, wolny wstęp do AQUAPARKU i fitness 
(ilość nocy = ilość wejść do AQUAPARKU, w dniu przyjazdu lub wyjazdu – 
do wyboru – możliwość dopłaty do wstępów 20 EUR/os.).
Informacje dodatkowe: Świat Saun – płatny dodatkowo – 5 EUR/os./
noc, 1 dziecko do 6 lat na dostawce w pokoju 2 osobowym (przy 2 peł-
nopłatnych osobach w pokoju – GRATIS!! Możliwość dokupienia obiado-
kolacji na miejscu w Hotelu. Taksa klimatyczna płatna dodatkowo przy 
zameldowaniu – ok. 2,-EUR/os./dzień. Garaż: ok. 20,-EUR/doba. Opłata za 
psa – ok. 30,-EUR/doba. Pobyty – min. 2 noce. 

Hotel „AQUAPALACE” **** 
PRAGA

CZEAQUP

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

AQUAPALACE

„AQUAPALACE” 
CENA ZA 1 NOC 06.11-22.12.22

08.01-02.02.23, 19-30.03.23, 
16-26.04.23, 03-17.05.23, 
21-25.05.23, 11-29.06.23, 

03-28.09.23, 05.11-22.12.23 
5=4

02.02-18.03.23, 30.03-05.04.23,
10-16.04.23, 26.04-03.05.23, 
04-11.06.23, 29.06-27.07.23, 

27.08-03.09.23, 28.09-20.10.23 
7=6 

05-10.04.23 min. 3 noce, 1
7-21.05.23, 25.05-04.06.23, 

27.07-27.08.23, 20.10-05.11.23 
7=6

DOR/2/1P 423 435 552 655
DZ(6-13)/DOS/1P 99 175 210 210

DOR/DOS/1P 270 346 414 414
DOR,DZ<15/

FAM4/1P – 4 osoby 309 340 397 484

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/praga/aquapalace-hotel.html 
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stolica Czech, siedziba władz czeskich, miasto będące ważnym węzłem 
komunikacyjnym Europy (port śródlądowy na Veltavie, lotniczy port 
międzynarodowy), ważny ośrodek przemysłowy oraz kulturalno-oświa-
towy w Europie.
Praga słynie z zabytków takich jak: zamek na Hradczanach z katedrą 
Św. Vita., Złota Uliczka, praska Loreta, Mala Strana – dzielnica bogatych 
kupców niemieckich, Josefov – zabytkowa dzielnica żydowska, Rynek 
Starego Miasta z Ratuszem (zegar astronomiczny), Uniwersytet Karola, 
Wieża Prochowa, Pl. Wacława – będący centralnym punktem miasta. 

PRAGA


