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Hledání vajíček v Aqualandu Moravia či malování zajíčků. 
Jihomoravský aquapark slaví Velikonoce 

 
Pasohlávky, 3. dubna 2019 
 
Nadcházející velikonoční víkend mohou Brňané oslavit i v jihomoravském aquaparku 
Aqualandu Moravia. Ten pro návštěvníky chystá speciální velikonoční program. Chybět 
nebude saunová pomlázka či hledání vajíček.  Zájemci si mohou také například namalovat 
zajíčka. O velikonočních svátcích je navíc přichystaný speciální velikonoční animační 
program. Ještě před Velikonocemi – 7. dubna – mohou návštěvníci v rámci Světového dne 
zdraví, využít možnost zapsání do dárcovství kostní dřeně přímo v areálu aquaparku.  
 
Velikonoční svátky si mohou rodiny s dětmi zpříjemnit v jihomoravském aquaparku Aqualandu 
Moravia, a to nejen na tobogánech. Zařízení totiž pro návštěvníky chystá nadupaný velikonoční 
program. „Pro návštěvníky jsme připravili speciální animační program, který zahrnuje například 
malování velikonočních zajíčků či hledání vajíček. To je spojené se zajímavými výhrami. Dospělí 
návštěvníci se mohou těšit například na speciální saunovou pomlázku. Děti se zabaví také v kreativní 
dílně, kde budou malovat velikonoční zajíčky a vajíčka,“ nastínil program vedoucí marketingu 
Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda. Zmíněná speciální saunová pomlázka připadá na 20. duben. 
 
Součástí velikonočního programu jsou mimo jiné tematické tance, včetně velikonoční tancovačky 
pro nejmenší návštěvníky. „Čeká nás také soutěž o titul nejlepšího hodovníka Velikonoc,“ vyzdvihuje 
dále z programu pro děti Tomáš Svoboda. V sobotu 20. dubna se odehraje též speciální saunová 
pomlázka, návštěvníci si tak při saunovém ceremoniálů užijí mimo jiné velikonoční atmosféru. 
 
Návštěvníci se mohou během Velikonoc rovněž vykoupat hned v jedenácti bazénech, jež zabírají 
3 tisíce metrů čtverečních. Výhled na jarní Pálavu si mohou užít z termálních bazénů Romulus 
a Remus s teplotou vody 37 stupňů. Adrenalin celá rodina zažije na 16 vnitřních tobogánech 
a skluzavkách o celkové délce 1,5 kilometru. 
 
Velikonoční program lze spojit také s relaxací v rozsáhlé wellness zóně Forum Romanum, kde si 
mohou lidé mimo jiné dopřát nejrůznější masáže, procedury a koupele. Od konce loňského roku 
je otevřena rovněž Solná prohřívárna, která je určena i pro děti, doporučená věková hranice je 
šest let. Pro mladší ratolesti je vhodnější nově otevřená dětská odpočívárna, jež je umístěna přímo 
v bazénové části. „Odpočinek si může užít celá rodina, protože koncem loňského roku jsme otevřeli 
novou dětskou odpočívárnu, která je tematicky stylizovaná. Zmíněná Solná prohřívárna je vhodná 
pro relaxaci, ovšem má i příznivé zdravotní účinky. V inhalační kabině je vytvářeno mořské 
mikroklima podobné tomu u Mrtvého moře,“ doplňuje Svoboda. Vlhkost vzduchu v této kabině 
osahuje kolem 50 procent, teplota se pohybuje mezi 20 a 25 stupni. Inhalační kabinu doplňuje 
odpočívárna s lehátky, kde je až 38 stupňů. 
 
Před velikonočními svátky – 7. dubna – oslaví Aqualand Moravia také Den zdraví. V rámci tohoto 
dne se mohou návštěvníci zapsat do registru dárců kostní dřeně přímo v areálu aquaparku. 
Jihomoravský Aqualand Moravia je otevřen každý den od 10 do 21 hodin. 
 
 

 
 
O Aqualandu Moravia 
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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 pro až třímístné rafty si mohou v letních měsících 
návštěvníci vyzkoušet v rámci České republiky pouze právě v Aqualandu Moravia. Jedná se o atrakce, jež 
jsou v celé střední Evropě unikátní. K dispozici jsou, kromě jiných, i oblíbené celoročně otevřené tobogány 
U-Wave, Supercrater, Wild River nebo Yellow Crash. Dětem jsou určeny 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 až 14 bazénů s vodní plochou 3000 m2, některé s využitím vody z místního 
termálního vrtu, rozsáhlou wellness zónu Forum Romanum, 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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