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Komfortowy hotel przy największym w Czechach parku wodnym i kom-
pleksie rozrywkowym, 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 os. z łazienkami, TV, mini barem, dostę-
pem do Internetu „FREE BABYLON” oraz przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych. Pokoje rodzinne  4 osobowe - z łóżkiem małżeńskim 
(lub 2 pojedynczymi) i łóżkiem piętrowym dla dzieci, lub 4 osobowe. 
Do dyspozycji gości w cenie każdego pobytu: CENTRUM BABYLON 
- AQUAPARK (baseny i tobogany, unikalny adrenalinowy space-bowl 
dla odważnych, zjeżdżalnie, jacuzzi, wodotryski i gejzery, masaże 
wodne i podwodne, temperatura wody w basenach ok. 30°C, sauna 
sucha i parowa), codziennie 3D LASER SHOW, LUNAPARK, interaktyw-
ne muzeum - iQPARK, iQlandia, ADVENTURE GOLF, wi-fi, ZOO Liberec, 
NOWOŚĆ 2020 - FUN PARK dla dzieci (trampoliny, Ninja Arena, zjeż-
dżalnie, Baby Playground, City Ride, Shooting Castle, tory przeszkód, 
klocki, elementy interaktywne i wiele innych atrakcji dla wszystkich 
dzieci od malucha do nastolatka).
Dodatkowo płatne: WELLNESS CENTRUM: sauna rzymska parowa, 
fińska, ziołowa, solna, jacuzzi, laconium, tepidarium, ścieżka Kneippa,-
studnia lodowa, tlenoterapia. KLUB AFRIKANA (sauny dla zamkniętych  
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CENA ZA 1 NOC

31.10-22.12.22 
17-28.04.23 

07.05-29.06.23 
04-27.09.23 
30-31.10.23

22-28.12.22, 
03.01-06.04.23 

12-17.04.23 
28.04-07.05.23 
29.06-04.09.23 
27.09-30.10.23

28.12.22-
03.01.23

06-12.04.23

DOR/2/1P 438 459 508

DZ<12/2/1P 50 / 264 kolejne 
dziecko

50 / 278 kolejne 
dziecko

308 / 308 kolejne 
dziecko

DOR/1/1P 698 720 768
POK/3/1P 3 os. dorosłe 1314 1377 1524

POK/3/1P 2 os. dor.+1 DZ<12 926 968 1324
POK/3/1P 1 os. dor.+2 DZ<12 752 787 1124

POK/4/1P 4 os. dorosłe 1752 1836 2032
POK/4/1P 3 os. dor.+1 DZ<12 1364 1427 1832
POK/4/1P 2 os. dor.+2 DZ<12 976 1018 1632
POK/4/1P 1 os. dor.+3 DZ<12 1016 1065 1432
ceny podane w PLN

SPRAWDŹ 
PROMOCJE
BABYLON

grup i gości o wysokich wymaganiach), masaże klasyczne i indyjskie (AY-
URWEDA), kąpiele borowinowe, jaskinie solne, kręgielnia, kawiarnie, re-
stauracje, piwiarnia, parking, miasteczko zakupowe, kasyno „Las Vegas”. 
PROMOCJA RODZINNA (nie dotyczy okresów świątecznych i sylwe-
strowego): do 31.10.2022 - dzieci do 12 lat GRATIS - zakwaterowanie 
(osobne miejsce do spania), śniadania, wstępy do AQUAPARKU, sau-
nowego świata, iQlandii, iQparku, lunaparku, Adventure Golf, ZOO 
Liberec. Na 1 osobę pełnopłatną przypada 1 dziecko do 12 lat GRA-
TIS. Od 31.10.2022 – dzieci do 12 lat – opłata 50,-zł/noc - Na 1 osobę 
pełnopłatną przypada 1 dziecko do 12 lat. W przypadku zakwatero-
wania 1 osoby pełnopłatnej z 2 lub 3 dzieci obowiązują zniżki - wg 
cennika. 
Informacje dodatkowe: Pobyty min. 3 noce. Obowiązkowa dopłata 
do wigilii – 210,-zł/os.dor., 120,-zł/dziecko 3-12 lat. Obowiązkowa do-
płata do balu sylwestrowego 620,-zł/os.dor., 340,-zł/dziecko 3-12 lat. 
Obowiązkowa dopłata do Wielkanocy – 70,-zł/ os. Dopłata do obia-
dokolacji: 95,-zł/os./dzień, 65,-zł/dziecko 3-12 lat. Możliwość przyjaz-
du z psem – ok. 450,-Kc/doba. Łóżeczko dla dziecka – ok. 300,-Kc/
doba. Parking: 150,-czk/doba. 

http://www.karpatia.pl/liberec/babylon-hotel.html
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Miasto położone w północnych Czechach w kotlinie libereckiej pomię-
dzy górami Izerskimi i pogórzem Jested.
Liberec bywa nazywany miastem pod Jestedem, którego wierzchołek, 
osiągający wysokość 1012 metrów, zdobi nowoczesna wieża o orygi-
nalnej konstrukcji. Atrakcją miasta jest aqua centrum BABYLON, ogród 
zoologiczny i botaniczny.
W Libercu odbywają się także międzynarodowe zawody w skokach nar-
ciarskich. Do Pragi ok. 100 km, do Harrachova ok. 40 km, pobliskie centra 
narciarskie to Jested i Bedrichov. 8,77 km tras zjazdowych obsługiwa-
nych przez 2 kolejki i 7 wyciągów o łącznej przepustowości 3960 os./h. 
Sztuczne naśnieżanie tras na odcinku 5,5 km.
Ośrodek narciarski Ještěd: kolejka kabinowa Hanychov – Ještěd, 2-oso-
bowa kolejka krzesełkowa Hanychov–Černý vrch o długości 810 m i 
przepustowości 1190 os./h, najdłuższy wyciąg Skalka o długości 1500 m 
i przepustowości 450 os./h, 11 tras zjazdowych (7 czerwonych, 3 niebie-
skie i 1 czarna), skocznie narciarskie do skoków oraz kombinacji alpej-
skiej. 
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