Zábavní aquapark

Návštěvníci naleznou tropické prostředí s deštným pralesem, pláží, umělým sluncem, palmami a
ptačím zvukem. Teplota vzduchu je 25 °C. Tropický ráj je otevřen nepřetržitě, každý den v roce.
Nachází se zde řada vybavených tematických parků: Tropický květinový svět Vesnice s tropickým
jídlem Vršek v tropickém deštném pralese (tropický prales s mangrovým pralesem s 1 km dlouhou
stezkou) Tropické moře (přibližně 4 400 m² tropického bazénu, voda hluboká 1,40 m, 8 metrů
široká pláž a 850 plátěných křesel) Bali laguna (bazén o objemu 1 200 m², hloubka vody méně než
1 m; vodní atrakce – fontány, tekoucí proudy, krční sprchy, whirlpool a dvoje peřeje) Nachází se
zde také množství tobogánů a dalších atrakcí ... teplota vzduchu je 25°C, teplota vody v moři je
28°C a v laguně 31°C

Dosud byli návštěvníci Tropical Islands odkázáni jen na možnosti haly o rozloze 66 tisíc metrů
čtverečních, jejíž hlavní výhodou je nezávislost na počasí a stálé tropické klima po celý rok. Nyní však
přibylo dalších 35 tisíc metrů čtverečních venkovní plochy areálu s celoročním povozem. Amazonia,
jejímž hlavním lákadlem je 250 m dlouhý umělý vodní kanál Wild Water River. Nechybějí však ani
relaxační bazénky s masážními tryskami, lehátky a sedáky, které tak dávají jedinečnou příležitost užít si wellness i pod širým nebem. Návštěvníci
si tu užijí také gejzíry či vodopád, děti ocení také o něco menší a klidnější kanál Lazy River.

Termín zájezdu :
Návrat:
Cena zájezdu :

Pátek - 26. 11. 2021
v pozdních nočních hodinách

dítě do 15 let : 1 690,- Kč
dítě do 5let : 650,- Kč
dospělý : 1 950,- Kč

Proti předchozím rokům došlo k výraznému navýšení vstupného. Toto si můžete ověřit na jejich
webových stránkách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem tam i zpět , vstupné do Tropical Islands, vstupné do Amazonia, vstupné na
tobogány, pojištění do zahraničí, pedagogický dozor.

S sebou určitě vezměte: platný cestovní doklad (který je nutno odevzdat před odjezdem), průkazku pojištěnce,
letní oblečení (kraťasy, triko,…), plavky, pantofle, 2 osušky, příruční zavazadlo, svačinu, pití, tabletky na nevolnost v
autobuse, kapesné (není ale nutné)
Závazné přihlášky odevzdejte nejpozději do 20. 10. 2021 Mgr. Lence Vlnové (8.B). Zálohy zatím nevybíráme, celá
platba bude hrazena přes účet školy. Po odevzdání přihlášek žáci obdrží další platební pokyny s variabilními
symboly a číslem účtu. !!! Počítejte s tím, že bude nutné zaslat celou částku na účet školy do 15. 11. 2021. !!! Na cestu
do Německa potřebují děti platný cestovní doklad a antigenní test (čtvrteční – 25.11.), který zajistí škola.
………………………………………………………………………………………………………….Přihláška…………………………………………………………………………………………

Přihlašuji své dítě_______________________________ třída:_______ narození : ____________
pojišťovna :__________č.cestovního dokladu : _________________na zájezd do Tropical Islands.
Telefonní kontakt na rodiče :_____________________Podpis rodiče : _________________________________________

