
VÝHODY CLUBCARD 

Valentínska akcia pre všetkých členov TESCO CLUBCARD  

 

ROMANTICKÝ WELLNESS POBYT V HOTELOCH AQUACITY POPRAD A VO 
VYSOKÝCH TATRÁCH so zľavou 30 %. Rezervujte si svoj pobyt počas 
FEBRUÁRA s promo kódom CLUBCARD. Akcia je platná na pobyty v hoteloch 
do 30. 6. 2020. Prvých 5 rezervácií získa navyše exkluzívny darčekový kôš 
produktov TESCO FINEST. 

 
Zažite najkrajšiu zimnú alebo jarnú dovolenku vo Vysokých Tatrách. Najlepšia 
snehová zábava v lyžiarskych strediskách, luxusné ubytovanie v hoteloch so 
širokým množstvom služieb a po úžasnej lyžovačke relax a romantický 
wellness v Aquaparku AquaCity Poprad.

 
 

Pobyt v hoteloch zahŕňa: 
• ubytovanie (pobyt pre dieťa do 6 rokov zadarmo bez nároku na lôžko), 
• polpenziu vo forme bufetových stolov, 
• voľný vstup do AQUAPARKU s vnútornými a vonkajšími termálnymi bazénmi a 

vodnými atrakciami: 
RELAXAČNÁ ZÓNA – 3 vonkajšie termálne bazény s vodnými atrakciami, 2 kryté 
termálne bazény Blue Diamond s vodnými barmi a fínskymi saunami, 50 m plavecký 
bazén, parná sauna, 
ZÁBAVNÁ ZÓNA – kryté relaxačné bazény Blue Sapphire s večernou laserovou šou, 
vnútorný detský svet Treasure Island (Ostrov pokladov), detské kútiky a ihriská, 

• voľný vstup do FIRE & WATER WELLNESS & SPA – vstup do saunového centra a 
všetkých vnútorných a vonkajších bazénov aquaparku: 8 sáun (ceremoniálna, soľná, 
mentolová, parná, suchá, infrasauna...), relaxačný bazén s vírivkami, masážnymi 
dýzami a so zátokou lásky, vírivka, relaxačné miestnosti s biokrbmi, snežná jaskyňa, 

• darčekové poukazy do aquaparku AquaCity Poprad – AQUA PACKET pre 2 osoby 
platný 3 mesiace,  

• víkendové animačné programy, 
• zvýhodnené ceny SKI PASSOV a bezplatný SKIBUS, 
• strážené parkovisko, 
• WI-FI pripojenie. 

 
Nakupujte s promo kódom CLUBCARD a získajte zľavu 30 % z ceny 
pobytov. 

• Promo kód je platný do 29. 2. 2020 a platí na pobyty v termíne do 
30. 6. 2020.  

Svoj pobyt si môžete rezervovať tu: https://www.secure-hotel-

booking.com/aquapark-poprad-s-r-o/2C4Z/sk-SK/dateselection?sid=d7ee094b-139e-4895-a778-

a6d76ce5b5ee 
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