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Tip pro rodiny: Děti mladší 15 let mají během jarních prázdnin vstup do 

jihomoravského aquaparku za 1 korunu 
 

Pasohlávky, 5. února 2019 
 
Největší aquapark v Česku Aqualand Moravia přichystal pro všechny školáky speciální 
jarní prázdniny – děti mladší 15 let se projedou na tobogánech za 1 korunu. Tato jízda za 
kačku startuje už 31. ledna a potrvá do poloviny března. Stačí říct heslo na pokladně 
aquaparku. Jaké? „Za kačku!“. 
 
Po pololetním vysvědčení čekají školáky jarní prázdniny. Nejvyhledávanější turistický cíl na jižní 
Moravě Aqualand Moravia se rozhodl, že školáky odmění jízdou za symbolickou 1 korunu. „Stačí, 
když školák dorazí na pokladnu našeho aquaparku s dospělým doprovodem a řekne heslo ‚za kačku‘. 
Získá tak vstup za jednu korunu do celé aqua zóny. Na jednoho dospěláka připadá jeden výhodný 
vstup,“ říká šéf marketingu Tomáš Svoboda. Za symbolickou „kačku“ si žáci užijí vodní radovánky 
v 15 bazénech, které společně čítají 3 000 metrů čtverečních. Zábavu a adrenalin zajistí 20 
tobogánů a skluzavek, jež dohromady měří 1,7 kilometru. 
 
Ledová říše mezi tobogány a zimní klání muži vs. ženy 
 
Během jarních prázdnin nebude chybět ani animační program – návštěvníci se podívají do ledové 
říše mezi tobogány. „Těšit se lze na soutěže nejen pro děti, ale také pro dospělé. Pohyb si lidé mohou 
dopřát například díky aquazumbě, tanci či aquagymu. A nebudou chybět ani oblíbená zimní klání. 
Tentokrát se mezi sebou v několika aqua disciplínách utkají dvě silné skupiny – muži a ženy. 
O zábavu bude během celého dne postaráno,“ láká návštěvníky na bohatý program Tomáš Svoboda. 
 
Jízda za kačku pro všechny termíny školních prázdnin 
 
Vstup za symbolickou jednu korunu pro děti mladší patnácti let mohou využít školáci až do 
poloviny března. „Chceme potěšit děti z různých krajů, které mají termíny jarních prázdnin odlišné. 
Zároveň k nám míří poměrně dost rodin ze Slovenska či Rakouska, kde jarní prázdniny probíhají ještě 
v dalších jiných termínech,“ dodává na závěr Svoboda. 
 
V Česku budou jarní prázdniny hned v šesti turnusech, a to od února do poloviny března. Na 
Slovensku startují jarní prázdniny například v Bratislavském kraji 17. února, v Košickém kraji si 
školáci počkají až na 2. březen. V Rakousku pak termíny školních prázdnin zabírají zhruba tři 
týdny s počátkem od 3. února. 

 
 
Aqualandu Moravia 
 
Aqualand Moravia je nejmodernějším a největším aquaparkem v České republice. 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 Pálava, sluneční a římské lázně, Imperium 
Restaurant a Coffeeland. Součástí je také pár kroků vzdálený hotel Aqualand Inn. 
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