
Aqualand Moravia opět otevírá, v provozu bude od 2. svátku 

vánočního  
 

Pasohlávky, 21. prosince 2022 
 
Největší český aquapark Aqualand Moravia má za sebou téměř dvouměsíční 
odstávku, během které se věnoval více než třiceti opravám, též novinkám. 

Celkem do renovace aquapark investoval 24 milionů korun. Nyní hlásí téměř 
hotovo a otevře tak opět svůj svět návštěvníkům – a to v pondělí 26. 

prosince 2022. A vstupné? Zůstává stejné, zdražování není v plánu. Navíc se 
zvýší i teplota vody ve všech vnitřních bazénech, někde až o 6 stupňů.  
 

Aqualand Moravia po dvouměsíční renovaci otevírá. A to hned na druhý svátek vánoční. 
„Plánovanou odstávku jsme plně využili a otevíráme s třiceti vylepšeními a opravami. 
Jmenuji například výměnu čerpadel nebo opravu chlorovny v technologickém zázemí. 
Vyčistili jsme také například všechny bazény, vymalovali jsme, vyčistili tobogány, 
zrenovovali jsme šatny a jiné. Hlavní novinkou však bude avizovaný nový dětský bazén, 
který pojmenovaly samy děti. A to Tutti Frutti. K tomuto bazénu se v zimě připojí hned 
tři dětské atrakce, které aktuálně putují od kanadského dodavatele. Novinkou bude 
také speciální průchod mezi vnitřním areálem k termálním bazénů Romulus a Remus. 
Návštěvník nově nebude muset v zimní sezóně do mrazu. Díky novým speciálním 
dveřím vstoupí na vyhřívaný chodník a pak rovnou do termální vody. Tyto dveře navíc 
omezí přístup chladného vzduchu do naší bazénové haly, což je další z úsporných 
řešení, která jsme plánovali,“ vyjmenovává ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký.  

 
Vyšší teplota vody ve vnitřních bazénech, až o 6 stupňů 
 
S otevřením Aqualand Moravia také výrazně zvýší teplotu vody u všech vnitřních 
bazénů. Některé se tak ohřejí i o 6 stupňů více než obvykle. „S otevřením zvýšíme 
teplotu u našich vnitřních bazénů. Většina z nich bude mít 36 stupňů, Relax Pool 
dokonce 38 stupňů a v Neptunu se teplota vyšplhá na 33 stupňů. Chceme 
návštěvníkům nabídnout takové tropy, které obzvláště v této době mohou u 
podobných center chybět,“ doplňuje dále Pavlacký. Venkovní termální bazény Romulus 
a Remus se k otevřenému aquaparku přidají v prvních týdnech nového roku. A to 
s novými dveřmi, které řeší únik tepla z areálu a též pohodlí návštěvníka při zimním 

vstupu do venkovních termálních bazénů.  
 
 

Animační programy pro každý den, žádné zdražování a tropy 
 
Otevírací doba aquaparku zůstává stejná, a to od 10 do 21 hodin. Co se týče 

vstupného, Aqualand Moravia neplánuje žádné zdražování. Aktuálně běží i speciální 
vánoční prodeje za výhodné ceny a v plánu jsou i lednové akce. Hned od pondělí 26. 

prosince aquapark startuje animační programy pro každý den, a to až do 1. ledna 
2023.  
 



Obě wellness patra jsou otevřeny od 17. listopadu, rovněž hotel Aqualand Inn, který 

je hned vedle. Právě hotel připravuje pro své hosty i speciální silvestrovský program u 
Pálavy. První dva měsíce v novém roce návštěvníky čeká Aqualand Moravia 
v tropickém – nejen díky zvýšené teplotě vody a vzduchu, ale také například tematikou 

animačních programů.  

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 jedenácté místo. 

Během běžného provozu aquapark navštíví ročně zhruba 800 tisíc lidí, polovinu 
návštěvnosti tvoří rodiny s dětmi. Děti i dospělí se mohou vyřádit až na 28 vnitřních a 
venkovních tobogánech a skluzavkách s celkovou délkou téměř 2 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, jde o 
unikátní atrakce v celé střední Evropě. Novinkou je také rozšířený letní areál s klidnou 

řekou, dětským vodním světem a atrakcí High Five, která jede i do kopce. Nejbližší 
tobogán tohoto typu se nachází na Kanárských ostrovech. 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 16 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, Imperium Restaurant a Coffeeland. 

Součástí je také pár kroků vzdálený hotel Aqualand Inn. V roce 2022 Aqualand Moravia 
zprovoznil také Nafouknutý svět s 10 atrakcemi. 
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