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Termální vodní svět - ERDING
 tobogánový svět s nejdelší skluzavkou v Evropě
 největší svět saun a wellness v Evropě
 pobyt v lázních nejméně 9 hodin
Termín: 20. 8. 2022
Cena: 870,- Kč
PROGRAM:
Odjezd z Plzně v 6.45 hod. (z Prahy v 5.30 hod.). Celodenní návštěva vodního světa
Erding. Večer odjezd do ČR, předpokládaný návrat do 22.30 hod.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD,
bar), služby průvodce.
Doporučená částka na vstupy: 43,50 EUR celodenní skupinové vstupné (za příplatek
Vital Oasis + 8,- EUR, za příplatek Vital Oasis + Sauna Paradise + 15,- EUR).
Odjezdová místa: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň a dále na trase Chotěšov,
Stod, Holýšov, Horšovský Týn, Draženov, Folmava.
Therme Erding – jedná se o největší a nejzajímavější vodní aquapark v Německu, který
se nachází nedaleko Mnichova a je rozdělen na několik částí (Termální svět, Galaxy, Vital
Oasis a Sauna Paradise). Určitě si zde přijdou na své milovníci tobogánů a adrenalinu, ale
také příznivci relaxace. Čekají zde na vás tobogány různých obtížností, venkovní lehátka,
místnosti pro oddych a relaxaci a saunový svět. Vodních radovánek si užijete ve vnitřní i
ve vnější části. Více informací na www.therme-erding.de
Termální svět – rozkládá se na několika tisících metrech čtverečních. Naleznete zde
vnitřní a venkovní bazény, velký vnitřní bazén s vlnobitím, minerální bazén, solné
jeskyně, sauny, vodopády, perličkové masáže...
Galaxy – jedná se o tobogánový svět, kde si nenechte ujít nejdelší tobogán v Evropě.
Najdete zde 16 různých skluzavek. Na extrémních skluzavkách dosáhnete až 60 km/hod.
Tento areál je také vhodný pro děti, které mohou využít radovánek na menších
tobogánech…
Vital Oasis (pouze pro osoby nad 16 let) – užijete si svět termálních pramenů a vysoce
sycených minerálních bazénů, můžete užívat zdraví v bazénu s vodou z Mrtvého moře či
římské lázně…
Sauna Paradise – užijete si jedinečné saunování, nejlepší v Evropě, je zde 25 různých
druhů saun s velkým množstvím zážitkových rituálů, jacuzzi, bazény…
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