Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje společně
s Krajskou organizací Odborového svazu hasičů pořádá zájezd:

AQUAPARK + LUNAPARK
Centrum Babylon Liberec
Termín: 16. 03. 2019
Místo zájezdu: Centrum Babylon a.s., Nitranská 1, Liberec
Program zájezdu:
 08:15 hod odjezd od stanice HK – U Přívozu (při 2 autobusech možno
též TU / RK)
 10:00 hod příjezd do Babylonu Liberec
 18:00 hod odjezd zpět do HK (TU / RK)
Cena zájezdu včetně dopravy:
člen SKH:
 Dospělý: 250 Kč
 Dítě od 100 cm do 140 cm 200 Kč
 Dítě do 100 cm ZDARMA
ostatní:
 Dospělý: 405 Kč
 Dítě od 100 cm do 140 cm 330 Kč
 Dítě do 100 cm 40 Kč
Přihlašování zde do 08. 03. 2019.
Při větším zájmu, než je kapacita autobusu (ů), budou upřednostňováni členi SK
a jejich rodinní příslušníci, rozhodující bude též datum přihlášení.
Další informace na www.skhasicu.cz a
Tomáš Gotvald PS Hořice (375 – směna C); TomasGotvald@seznam.cz
tel.: 723 327 921

Aquapark
V Aquaparku s originální výzdobou ve stylu steam punku můžete 3x denně vidět úžasnou 3D
Laser show na devět metrů širokou vodní stěnu. Společně s dýmovými efekty se jedná o
jedinečné představení barev a animací, které v návštěvníkovi zanechají silný emotivní zážitek.
Pokud Vás přepadne únava, součástí je i Saunový svět s odpočinkovou zónou a lehátky.
Aquapark nabízí spojení požitků, které osvěží tělo i duši. Vybavení Aquaparku:










bazény a skluzavky, čtyři tobogány - Dráček, Anakonda, Galaxie a Tornádo
(adrenalinový space-bowl)
romantické jeskyně, relaxační zóny, divoká řeka
unikátní akvária s mořskou faunou
whirlpooly v jeskyních, vodotrysky a gejzíry
vodní masáže
sauna a římská pára
bary s občerstvením
během slunných dní je otevřena rozlehlá terasa s možností opalování a výhledem na
Ještěd a město Liberec
teplota vody v bazénech 27°C - 30°C

Lunapark
Areál Lunaparku se rozkládá na ploše 3.000 m2 a nabízí zábavu pro všechny generace za
každého počasí. Vybavení Lunaparku:









autodrom
kolotoče, houpačky, prolézačky, trampolíny
horolezecká stěna
rodeo na divokém býku
Indoor adventure golf
videohry, simulátory a další
vše v ceně vstupného bez časového omezení
občerstvení přímo v areálu

