
 

Česká republika – PRAHA 

AQUAPALACE PRŮHONICE 

 

Vodní svět Aquapalace Praha (aquapark Průhonice) se rozkládá na ploše 9150 m2 a je tvořen třemi paláci – Palác pokladů, SPG Palácem 
dobrodružství , COCA COLA Palácem relaxu – a venkovní zónou. 

Specifikace: Venkovní a krytý areál. 

Provozní doba v sezoně: 1.7. – 31.8. a 20.12. – 1.1., denně od 10:00 – 21:30 včetně divoké řeky.  

Nabídka služeb: tři paláce, SPG Palác dobrodružství, Coca-Cola Palác relaxuj a venkovní zóna, sauny, lázně, různé atrakce, venkovní bazén. 

Nabídka stravování: Osvěžení najdete také u barů - jsou tu celkem čtyři. Děti mají nejraději Algida bar, kde si mohou vybrat ze široké škály 
balených i kopečkových zmrzlin a pohárů. Dalším oblíbeným místem je Korálový bar, kde si kromě středomořské atmosféry vychutnáte řadu 
míchaných alkoholických i nealkoholických koktejlů a přitom je pouze na vás, jestli se k nim posadíte na písečnou pláž uvnitř, nebo popojdete do 
venkovní zóny k vodnímu barovému pultu a svůj drink vypijete přímo v bazénu. 

Doprava 

Kapacita vozidla 14 + 1 

Cena za dopravu 280 Kč 

Nástupní místo České Budějovice 

Vzdálenost 150 km 

Trasa České Budějovice – Praha – České Budějovice 

Čas odjezdu z Českých Budějovic Každý pátek v 07:30 
 

Čas odjezdu z Prahy Týž den v 18:00 

 
Doprava: Uvedená cena platí při obsazenosti všech 14 míst, cena zahrnuje dopravu tam a zpět, 8 hodin čekání. 

Vstupné  

Rodinné  Celodenní Děti Celodenní Dospělí Celodenní Senior -Student 

1.7 – 31.8 a 20.12 – 1.1 1.7 – 31.8 a 20.12 – 1.1 1.7 – 31.8 a 20.12 – 1.1 1.7 – 31.8 a 20.12 – 1.1 

2 dospělí + 1 – 
3 děti do 150 
cm 

1370 Kč Do 100 cm ZDARMA   
 
 

650 Kč 

Senior   
60 let a více 

 
530 Kč 

2 dospělí + 1 – 
2 děti nad 
150cm do 18 
let 

1710 Kč Do 150 cm 430 Kč  Studenti po 
předložení 
průkazu 

 
530 Kč 

 

http://www.aquapalace.cz/aquapark-palac-pokladu
http://www.aquapalace.cz/aquapark-palac-dobrodruzstvi
http://www.aquapalace.cz/aquapark-palac-dobrodruzstvi
http://www.aquapalace.cz/aquapark-palac-relaxu
http://www.aquapalace.cz/aquapark-venkovni-zona
http://www.aquapalace.cz/algida-bar
http://www.aquapalace.cz/koralovy-bar

