
105994225

35,- K

14.10.2017 v 05:50

*Dle cestovní smlouvy/objednávky

Praha -M-Strašnická - MHD ul. V Olšinách 14.10.2017 6:00 Tropical Islands 10:00

Tropical Islands 14.10.2017 20:00 Praha 23:30-00:00
AUTOBUS

Lovosice - obchod LIDL p i p íjezdu z dálnici 7:00 - 7:15

Ústí nad Labem - p ed SCONTO Trmice 7:25 - 7:40

TROPICAL ISLANDS

1 Doprava a technicky doprovod bez stravy Dle objednávky 14.10.2017 - 14.10.2017

Praha -M- Strašnická 6:00 Odjezd do Prahy 20:00

P íjezd do Tropical Islands 10:00 - 10:15 Návrat do Prahy "M"Strašnická 23:30-00:00

Volný program 10:30 - 10:45

Program je pouze orienta ní a m že být na míst  pr vodcem upraven.
Zejména z d vodu dopravní situace i jiných událostí - na zm nu programu nevzniká žádný nárok na
uplatn ní kompenzace i slevy. V p ípad  nástupního místa mimo Prahu je klient povinen cestovní
agenturu informovat minimáln  24 hodin p ed odjezdem, poté bude ú tován poplatek dle VOP.

David Bonati - 00420 721 976 732

Tento kontakt je k dispozici pouze v den zájezdu! D kujeme za pochopení!

Aliatour - cestovní agentura

Krátká 30, 100 00 Praha 10 - Strašnice, infolinka: +420 216 216 806!



Bc. Lucie Vesecká 6.10.2017

105994225
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Informace k destinaci:
Tropical Islands je imitace tropického ráje uprostřed Evropy. Můžete sem zajet kdykoli v roce, i uprostřed nejtužší zimy se 
uvnitř haly ocitnete v tropickém ráji. Přitom se budete nacházet v Německu cca. 60 km severně od Drážďan a cca. 100 km 
jižně od Berlína. 
Hala Tropical Islands leží v Německu, kousek od Berlína a je největší volně stojící hala bez podpěr v Evropě. 
Má rozměry 320 x 210 metrů a výšku 107 metrů. Její rozloha je 66 tis. metrů čtverečních což odpovídá ploše osmi 
fotbalových hřišť. Na výšku by se do ní vešla Socha Svobody. 
Hala byla původně navržena pro výrobu vzducholodí, které by dopravovaly obří náklady na málo přístupná místa.  
K tomu ale nikdy nedošlo, neboť společnost, která chtěla přepravu provozovat, zkrachovala. 
Budovu následně v roce 2003 koupil jiný investor, který ji přebudoval na Tropical Islands. 
Při návštěvě si můžete vybrat, zda chcete jen do Tropical World kde jsou tropické atrakce, nebo do Saun a SPA zóny, která 
je určena pro wellness účely. Vše je popsáno níže: 

Tropical World (základní vstupné): 
Tropický svět je srdce celého Tropical Islands. Naleznete zde tropický prales s vodopády, lagunu a 200 metrů dlouhou 
písečnou pláž (zde můžete ležet nebo si můžete vybrat lehátka). 
K tomu navrch plno atrakcí a speciálních lokalit jako jsou například: 

 Tropické moře – 200 metrů dlouhé tropické moře s pláží a teplotou vody 28 °C. V okolí palmy. Nezapomeňte si 
sluneční brýle a opalovací krémy. Slunce zde svítí přes speciální stropní panely. 

 Tropino club - určeno dětem. Je zde brouzdaliště, dětské tobogány, velká prolézačka, lego kostičky, autíčka a další
atrakce. V areálu klubu je i restaurace. Vstup je zdarma od 9 ráno do 21 hodin. Za poplatek jsou k dispozici 
některé atrakce, například půjčeni autíček či lodí. 

 Nejvyšší tobogán v Německu – 27 metrů vysoká věž se čtyřmi tobogány. Ty jsou označeny podle náročnosti od 
pohodových až po “turbo” tobogán, kde dosahujete rychlost jízdy až 70 km/h. Na nejprudší tobogán je přístup 
dětem jen starším 14 let. Otevřeno má tobogán od 9 hodin ráno do 22 hodin. Na některých českých informačních 
stránkách je uvedeno, že tobogány vyžadují vstupné. Není tomu tak, vstupné se platilo v minulosti. Tobogány jsou 
tedy již v základním vstupném zdarma. 

 Laguna Bali - laguna s vodopádem a deštným pralesem. Zde se budete cítit jako na Bali. 
Atmosféru dokreslují chatky, strážní věž, opičí skála, jeskyně a další vybavení. Teplota 
vody je 32 °C 

 Výlet balónem - za 12 EUR dospělí a 7 EUR pro děti si můžete pronajmout balón a nechat se vynést nad celý areál. 
Budete stále v hale, ale uvidíte celý prostor jako na dlani. 

 Minigolf - 118 jamkové hřiště s umělou trávou za vstupní poplatek 5 EUR. 
 Jungle lift - procházka džunglí přes lanový most a tunel až k výtahu, který vás vyveze 20 metrů vysoko a cestou s 

vámi párkrát strašidelně zaškube. Vstup je zdarma, ale atrakce není vhodná pro děti a lidi menší než 1,2 metru. 
 Tropický prales - Velmi autentický prales, ve kterém se budete cítit jako ve skutečném pralese 

- protože je skutečný. Na ploše 10 tis m2 je zde vysazeno více než 50 tis. rostlin a žije zde
mnoho divokých zvířat. Prostředí pralesa je udržováno přírodní cestou, nikoli chemicky. 
Využít můžete i komentovanou kilometr dlouhou naučnou stezku. Za 3,5 EUR je k dispozici 
digitální audio průvodce. 

 Specifické budovy - nebo spíše chýše. V Tropical Islands najdete typické chýše z oblastí Bali, Samoa, Thaiska nebo 
Bornea. Většina budov má nějaký účel, takže jsou součástí vašeho zážitku třeba při obědě. 

 NOVINKA od 1. 8. 2016 otevřen nový, celoročně otevřený venkovní areál AMAZONIA již v ceně základního 
vstupného. Venkovní bazény a nejdelší divoká řeka v Evropě.

Tropical SAUNA SPA ZÓNA (kombinované vstupné za příplatek) 
Do tohoto prostoru se platí příplatek. Upozornění: V případě, že jste si nezakoupili kombinované vstupné, je možné do   
saun vstoupit ale před vstupem je potřeba potvrdit, že chcete naúčtovat příplatek za sauny a spa zónu. Tento poplatek je 
vyšší, než když byste si zakoupili kombinované vstupné. Pro klienty se zakoupeným kombinovaným vstupným je k dispozici 
neomezený vstup. Upozorňujeme ale, že z bezpečnostních důvodů po vstupu nemůžete ihned saunový svět opustit a poté 
hned zase vstoupit. Je zde časový interval, který nedovolí během krátké chvíle vstoupit do světa znovu. 

 Sauny - je zde několik různých saun, které můžete navštívit. Například Kamenná sauna v “Angkor Wat Temple”, 
Solná jeskyně nebo sauna v korunách stromů přístupná po dřevěném schodišti. Sauny jsou otevřeny od rána 9 
hodin do 1 hodiny ráno a je zde zakázán vstup v plavkách. 

 Parní lázně - i zde máte na výběr mezi několika lázněmi, například křišťálová nebo květinová. Do lázní je zakázán 
vstup v plavkách a otevírají se po 9 hodině ráno. 

 Kosmetika a masáže, solárium - ocení zejména ženy. K dispozici jsou procedury pro obličej, tělo, manikúra, 
pedikúra. Vše s příplatkem. 

 Fitness - pokud pravidelně cvičíte, máte tu možnost i zde. Zařízené fitness centrum je k dispozici za vstupní 
poplatek 5 EUR pro návštěvníky se vstupenkou do Tropical World. Pokud máte vstupenku do Sauna & SPA, je 
vstupné zahrnuto v základní ceně. 

Pokračování na dalších stranách!  
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Po příjezdu do Tropical Islands průvodce zajistí skupinové vstupné pro klienty. Díky tomu, že máme vstupné již předem 
objednané, se vyhneme velkým frontám. Průvodce poté v autobuse předá čipy, které klienti musí mít po celou dobu na 
ruce. Volný program. 
Upozorňujeme klienty, že v případě potřeby můžete průvodce kontaktovat na kontaktech uvedených v pokynech k 
zájezdu. Nicméně průvodce nemůže mít mobilní telefon stále u sebe a tak Vás obratem bude kontaktovat zpět. Průvodce 
na místě též určí časový harmonogram, kde je možné ho v Tropical Islands zastihnout a na jakém místě. 

OBČERSTVENÍ: 
V prostorách Tropical Islands je velký počet restaurací a barů. Doporučujeme si vybrat jídlo v největší restauraci, která se 
podobá jídelně. Zde si můžete vybrat z vybraných menu včetně pití, které je zajištěno do plastového kelímku, který 
doporučujeme uschovat, protože i po odchodu z restaurace máte nárok si s kelímkem kdykoliv načepovat pití po celý 
den. Restaurace (bufet) se nazývá Mondial Food.  

ČIPY: 
Tyto čipy slouží k odemčení skříňky a také k načítání zakoupených atrakcí nebo jídla a pití. Na pokladně se poté na základě 
načtení čipu uhradí zbytek. Doporučujeme proto uschovat paragony k případné reklamaci. V Tropical Islands můžete vejít 
do kteréhokoliv obchodu, restaurace nebo fast-foodu a pomocí čipu zaplatit. Vše se Vám píše na účet, který zaplatíte až při 
odchodu z aquaparku. Při ztrátě čipu je pokuta 150 EUR / náramek. 

Oblečení a co s sebou: 
Teplota vzduchu se pohybuje kolem 26 stupňů, vody 30-32 stupňů. Proto si vezměte lehké vzdušné oblečení. Je dobré si 
vzít s sebou dostatek ručníků, nebo župan a min. dvoje plavky na převlečení, na místě věci špatně schnou. Jako obuv jsou 
nejlepší sandály nebo pantofle (důrazně doporučujeme, v pralese je potřeba chodit v pantoflích nebo žabkách) 
Pro děti doporučujeme bábovky. V letním období doporučujeme krém na opalování, sluneční brýle. 
Krycí folie na stropě haly je na jižní straně propustná pro 80% slunečního záření, takže se můžete během letních měsíců 
opálit i uvnitř haly. Případně můžete navštívit solárium v části Sauna & Spa. 

 Informace pro kuřáky: 
Až na výjimky je celý areál nekuřácký. Místa, kde je možné kouřit, jsou označena. Jedno je například v Thajské restauraci. V 
areálu nejsou v prodeji žádné cigarety. Upozorňujeme, že v případě denního vstupné není možné areál opustit. 

Skříňky: 
Po vstupu do haly za check-in jsou po pravé straně šatny, kde si podle čísla čipu naleznete skřínku. Bohužel ne vždycky v 
Tropical Islands dají čipy se skříňkami přímo vedle sebe. Toto bohužel nemáme možnost nijak ovlivnit. 

Doporučené kapesné: 
20-50 EUR / osoba  

Vstupné: 
Upozorňujeme klienty, že vstupné je vybíráno v autobuse, a to v cizí měně pouze EUR. Platba českými korunami za vstupné 
v autobuse není možná. Jelikož objednáváme hromadné vstupné předem, proto máme právě slevu na toto vstupné pro 
naše klienty, není tedy možné, aby si klienti méně jak 48 hodin před odjezdem vstupné měnili, nebo neměli v autobuse na 
zaplacení vstupného dostatek financí. V tomto případě budou klienti vyloučení ze skupinového vstupného a budou si 
muset hradit platební kartou vstupné sami, a to za standardní cenu (dále upozorňujeme na velké fronty v případě koupě 
vstupného mimo skupinu, skupiny mají přednostní vchod). Vstupné jste si vybraly již při objednávce, nebo jste byly 
kontaktování našimi pracovníky abyste si vstupné vybraly. Vstupné s naší skupinovou slevou je následující:     
Základní vstupné (venkovní areál + tropický ráj):  35 EUR / dospělý, 29 EUR / studenti i senioři a děti 6-14 let  
Kombinované vstupné (základní + navíc sauny):  40 EUR / dospělý, 35 EUR / studenti i senioři a děti 6-14 let  

*Vstupné platné od 1. 8. 2016, kdy jej Tropical Islands mírně zvýšil po otevření venkovního areálu. Standardní vstupné (neskupinové) je od 42-49 EUR.

Dále upozorňujeme klienty, že v případě storna zájezdu si vyhrazujeme právo na dodatečné úhradě 
objednaného vstupného, jelikož jej naše agentura hradí předem Tropical Islands. V případě stornování zájezdu 
je potřeba i vstupné stornovat u nás a to nejpozději 24 hodin před odjezdem.

Upozornění: 
Vzhledem k požadavkům Tropical Islands není možné, aby celá skupina čekala na recepci. Proto prosím berte na vědomí, 
že na průvodce celá skupina čeká v autobuse, kde se rozdají čipy a celá skupina pak projde check-in bez čekání. 

Přejeme Vám, abyste si zájezd užili a v případě dotazů či pomoci se neváhejte obrátit na svého průvodce! 

Pokračování na dalších stranách! 






