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Aqualand Moravia startuje letní sezónu, v červenci zahájí provoz nové letní 
části 

 
19. června 2020, Pasohlávky 
 
Jihomoravský aquapark Aqualand Moravia zahájí v sobotu 20. června letní sezónu. 

Otevřena bude celá původní část letního areálu, kde se nachází oblíbené zelenožluté 
tobogány Abyss a Boomerango. Aktuální kapacita je dle vládních nařízení 1 470 lidí v jeden 

moment. Podle aktuálních informací české vlády, jež zazněly včera na tiskové konferenci, 

se aquaparky vrátí od 22. června k běžnému provozu. Začátkem července pak Aqualand 
Moravia otevře i nově vybudovanou letní část, které dominuje nová atrakce. 

 
Aqualand Moravia zahajuje letní sezónu, a to v sobotu 20. června. „V sobotu odstartujeme provoz 
původní venkovní části, kde se nachází letní venkovní tobogány Abyss a Boomerango či například 
oblíbené vlnobití. Zatím bude kapacita 1 470 lidí, nicméně od 22. června počítáme s běžným provozem, 
co se kapacity týče. Nadále však budeme striktně dodržovat bezpečnostní opatření. Začátkem července 
počítáme s otevřením nového letního areálu, který navazuje na ten původní,“ konstatuje šéf marketingu 
Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda. 

 
S novou venkovní částí bude „letní“ areál aquaparku dvakrát větší. Dominantou bude horská dráha ve 

světě tobogánů, která čítá 242 metrů. Na atrakci nesoucí české národní barvy posviští lidé i vzhůru. 

Rodiny s dětmi potěší také nový vodní svět pro nejmenší a pro odpočinek je připravena klidná řeka. 
„Aktuálně probíhá interní testovací provoz všech novinek. Vše ale zatím zvládáme dokončit podle plánu, 
takže už na začátku července se na nové atrakci projedou i naši návštěvníci,“ doplnil Svoboda. Během 
léta se mohou návštěvníci těšit na bohaté animační programy pro děti i dospělé. A také na soutěže ve 

vodě i na souši. 
 

V provozu je rovněž wellness Pálava, které bylo nově otevřeno na podzim. „Wellness část už funguje 
také bez omezení, aktuálně jsme spustili i provoz sněhové místnosti. I během léta pak chystáme saunové 
ceremoniály,“ říká Svoboda. 

 
V nedávno uveřejněném žebříčku nejnavštěvovanějších turistických cílů, který tvoří agentura 

CzechTourism, se Aqualand Moravia umístil v rámci Jihomoravského kraje na prvním místě. Aquapark 

si s návštěvností přes 800 tisíc lidí obhájil také šesté místo v rámci celého Česka. Zájemci mohou využít 
i ubytování v podobě hotelu Aqualand Inn, který se nachází hned vedle aquaparku. 

 
 

O Aqualandu Moravia 

 
Aqualand Moravia je nejmodernějším a největším aquaparkem v České republice. Podle aktuálního 

žebříčku agentury CzechTourism je nejnavštěvovanějším turistickým místem v Jihomoravském kraji. 
V rámci celého Česka se řadí na šesté místo. Za rok aquapark navštíví zhruba 800 tisíc lidí, polovinu 

návštěvnosti tvoří rodiny s dětmi. Děti i dospělí se mohou vyřádit až na 20 vnitřních a venkovních 
tobogánech a skluzavkách s celkovou délkou více než 1,7 km. Venkovní vodní atrakce Abyss 

a Boomerango určené až pro 3místné rafty si mohou v letních měsících návštěvníci vyzkoušet v rámci 

České republiky pouze v Aqualandu Moravia. Jedná se o unikátní atrakce v celé střední Evropě. 
K dispozici jsou, kromě jiných, i oblíbené celoročně otevřené tobogány U-Wave, Supercrater, Wild River 

nebo YellowCrash. Dětem jsou určené dětské bazény a skluzavky, užijí si také v bazénu s atrakcemi, 
kde mají k dispozici skákadla, šplhací sítě nad vodou, bublinkovače nebo chrliče. Aqualand Moravia 

nabízí celkem 15 bazénů s vodní plochou 3000 m2, některé s využitím vody z místního termálního vrtu, 

rozsáhlou wellness zónu Forum Romanum a nově vybudovanou wellness zónu Pálava, sluneční a římské 
lázně, Imperium Restaurant a Coffeeland. Součástí je také pár kroků vzdálený hotel Aqualand Inn. 

 
Kontakt pro média 

Karolína Křenková 
M: 608 354 419 

E: mail@karolinakrenkova.cz 
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