
Využite príspevok na relaxáciu od vášho zamestnávateľa a rezervujte si váš pobyt v hoteloch AquaCity Poprad. Získate extra 
služby v hodnote 140 EUR zadarmo. Pobyty v hoteloch AquaCity Poprad si prispôsobíte na mieru podľa vašich požiadaviek 
a záujmov. Široká ponuka relaxačných, beauty a wellness služieb.

REKREAČNÉ POUKAZY
PONUKA POBYTOV

AQUAPARK POPRAD | ŠPORTOVÁ 1397/1 | 058 01 POPRAD | TEL.: +421 52 78 51 111 | RECEPCIA@AQUACITY.SK 
www.aquacity.sk | www.aquacityhotel.sk | www.horizontresort.sk

VYTVORTE SI VÁŠ POBYT v HODNOTE 500 EUR a uplatnite si nárok 275 EUR u zamestnávateľa

KALKULÁCIA UBYTOVANIE
Hotel Seasons , Mountain View , Horizont Resort
 -  ubytovanie na 2 noci pre 2 osoby v Izbe Standard (320 EUR)
 -  ubytovanie na 3 noci pre 2 osoby v Izbe Standard (450 EUR)
 -  prístelka (pre dieťa do 18 rokov) na 2 noci v hodnote 140 EUR zadarmo
Hotel Riverside
 -  ubytovanie na 2 noci pre 2 osoby v Izbe Standard (220 EUR)
 -  ubytovanie na 3 noci pre 2 osoby v Izbe Standard (300 EUR)

 PROCEDÚRY PODĽA VÝBERU
 OxyGeneo -  kyslíkové tvárové ošetrenie v Interklinik Poprad  (80 EUR)
 Dermatoskopia -  vyšetrenie znamienok v Interklinik Poprad (50 EUR)
 Kryoterapia -  celotelová kryoterapia pre 2 osoby v kryocentre (24 EUR)
 Relaxačné masáže podľa výberu -  Klasická masáž celého tela, 
 Masáž Lávovými kameňmi, Anticelulitídová masáž, Čokoládová masáž (55 EUR)
 Vip Sky Lounge -  privátna zóna na streche hotela Horizont Resort (60 EUR)
 Balíček Vital packet + Kryoterapia -  30 EUR * (len pre hotel Riverside)
 Gastro konzumácia (ľubovoľná hodnota)

REKREAČNÝ POBYT V HOTELI SEASONS , MOUNTAIN VIEW  
a RIVERSIDE  v AQUACITY POPRAD 

• ubytovanie pre 2 osoby na 2 alebo 3 noci (pobyt pre dieťa do 6 rokov zadarmo 
bez nároku na lôžko)

• polpenzia vo forme bufetových stolov
• voľný vstup do Aquaparku (Vstup do všetkých vnútorných a vonkajších bazénov 

aquaparku: vonkajšie termálne bazény, celoročné tobogány, kryté relaxačné 
bazény Blue Sapphire s Laser show, kryté termálne bazény Blue Diamond s 
nápojovými barmi, vnútorný detský svet Treasure Island -  Ostrov pokladov, 50m 
plavecký bazén, Mayská pyramída a vonkajší detský bazén (počas letnej sezóny)

• Hotel Seasons  a Hotel Mountain View  -  voľný vstup do Fire & Water 
Wellness & Spa centra 8 sáun a inhalácií (ceremoniálna, soľná, mentolová, suchá, 
parná a infra sauna), relaxačný bazén s vírivkami a zátokou lásky, vírivka, relaxačné 
miestnosti s bio krbmi, snežná jaskyňa.

• víkendové animačné programy
• strážené parkovisko
• WI-FI pripojenie

REKREAČNÝ POBYT V HOTELI HORIZONT RESORT  
V STAREJ LESNEJ

• ubytovanie pre 2 osoby na 2 alebo 3 noci (pobyt pre dieťa do 6 rokov zadarmo 
bez nároku na lôžko)

• polpenzia vo forme bufetových stolov
• vstup do hotelového MOUNTAIN WELLNESS CENTRA (bazén s vodným barom 

a vírivkou, sauny -  soľná, fínska, parná, infra, oddychová miestnosť s masážnou 
posteľou a jacuzzi, oddychová miestnosť s vodopádom, ochladzovací bazén)

• víkendové animačné programy
• strážené parkovisko
• WI-FI pripojenie

Podmienky uplatnenia: Rekreačné pobyty sú platné do 21.12.2019. Je možné ich vystaviť aj formou darčekovej poukážky bez termínu 
rezervácie.  Doplnkové procedúry si môžete rezervovať vopred alebo pri vašom príchode na recepciu.


