
Plzeňská cestovka                                                                             Intertrans Plzeň spol. s r.o. 
cestovní agentura                                                                                                      autobusová doprava 
Tel.: 377 246 995                                                                                                       Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň 
info@intertrans.cz                                                                                                      doprava@intertrans.cz                                          
IČ: 49745140                                                                                                            IČ: 49786571 DIČ: CZ49786571                                                                                                                                                                  

Organizátor:  Kamil Jíša - INTERTRANS 
IČO: 10384596 

www.intertrans.cz 

 

 

TROPICAL  ISLANDS 
 

 vstup do Tropických ostrovů v den narozenin ZDARMA 
 pobyt 9 až 10 hodin 

 
Termín: 28. 9. 2023     (čtvrtek, v ČR svátek)          

 

Cena: 1 150,- Kč    

 

PROGRAM: 

Odjezd z Plzně ve 4.30 hod. (z Prahy v 5.45 hod.). Celodenní návštěva tropického ráje Tropical 

Islands. Večer v cca 20.00 hodin odjezd, předpokládaný návrat do Prahy v cca 23.30 hod., úměrně 

příjezd do Plzně. 

 

Čeká vás den plný zážitků, ocitnete se v tropickém světě s deštným pralesem s 20 tisíci různými 

rostlinami, s tropickým mořem a 200 m dlouhou písečnou pláží, Lagunou Bali s vodopádem a divokou 

řekou, perličkovými koupelemi a masážními tryskami. V pravé Tropické vesnici pak můžete ochutnat z 

bohaté nabídky různých specialit v několika restauracích. Zdarma lehátka, tobogány, skluzavky a 

dětský svět zábavy Tropino. V ceně je také venkovní areál Amazonie, ten je s halou propojený 

krytou chodbou, kterou se dostanete ke vstupu do divoké řeky (White Water River) a do venkovních 

vyhřívaných bazénů, více zde.  

Dále můžete navštívit oddělenou relaxační část Sauna & Spa (za příplatek), patřící mezi největší 

svého druhu v Evropě a která byla oceněna německou asociací saun. Šest různých oblastí Vám zajistí 

výjimečný zážitek a skutečně okouzlující prostředí, kde jsou umístěny kopie staveb z tropů. Několikrát 

denně zde probíhají vyhlášené saunové obřady, více zde.  

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD, bar), služby průvodce. 

 

Doporučená částka na vstupy:  

Skupinové vstupné Tr. ostrovy: 31,- EUR/dospělý, 26,- EUR/dítě od 4 let, student a senior od 65 let. 

Skupinové vstupné Tr. ostrovy + Sauna & Spa: 45,- EUR/dospělý, 40,- EUR/senior, student a dítě. 

Pozn.: Zájem o skupinovou vstupenku nutno závazně nahlásit nejpozději týden před odjezdem.  

           Při platbě na místě individuální vstupné 47,- /37,50 EUR, doplatek Sauna & Spa +14,- EUR/os.  

 

Odjezdová místa: Plzeň, Rokycany, Žebrák, Beroun, Praha a dále na trase D8.  

 

 

   

https://www.tropical-islands.de/tropische-welt/attraktionen/alle-attraktionen/
https://www.tropical-islands.de/sauna-spa/saunen/

