
 

CENÍK 
 

Vstupné 
Ceny v EUR za osobu Dospělí Děti (6 - 14 let)* Studenti, Senioři nad 65 let 

Tropický svět 36,00 28,50 31,00 

Saunový svět 36,00 28,50 31,00 

Kombi (tropický + saunový 
svět)** 

42,00 28,50 38,50 

Poplatek za změnu areálu   12,00 (platnost 1 den, platí se na místě) 
*/ děti až do 6. narozenin mají vstup zdarma, nesmí jim být 6 let v den vstupu 

**/ v ceně zdarma vstup do fitness centra po celou dobu pobytu 

Ceník ubytování – výhodné balíčky vč. snídaně 
Ceny v EUR za pokoj a noc Příjezd ne-čt Příjezd pá-so Speciální termíny*** 

2lůžkový pokoj Premium * 
(v ceně vstup pro 2 dospělé,1x nocleh,snídaně 

formou bufetu, ZDARMA pro všechny vstup do 

saun, do fitness centra a na tobogány) 

 
227 

 
238 

 
199 

Rodinné pokoje Premium * 
(v ceně vstup pro 2 dospělé a 2 děti 4-14 let, 1x 

nocleh, snídaně formou bufetu, ZDARMA pro 

všechny sauny, do fitness centra a tobogány) 

 
299 

 
356 

 
279 

Stany – dvoulůžkové ** 
(v ceně vstup pro 2 dospělé, 1x nocleh, snídaně 

formou bufetu) 

115 121 95 

Stany – čtyřlůžkové ** 
(v ceně  vstup pro 2 dospělé a 2 děti 4-14 let, 1x 

nocleh, snídaně formou bufetu) 

 
             185 

 
      209 

 
              155 

*/ Pokoje Premium  jsou dvoulůžkové, vybavené manželským dvoulůžkem, koupelnou s WC, TV, minibarem (nápoje zdarma) a klimatizací.  

Rodinné pokoje mají navíc druhý pokoj se dvěma lůžky nebo palandou. Kombinace 1 dospělý + 1 dítě, 2 dospělí + 1 dítě, 3 dospělí apod. na 

vyžádání. Děti do 3,99 let bez nároku na lůžko zdarma. Minimální obsazenost u dvoulůžkových pokojů a stanů 1 dospělý a 1 platící dítě, u 

čtyřlůžkových pokojů a stanů 2 dospělí a 1 platící dítě.  

**/ stany jsou 2- nebo 4-lůžkové vybavené matracemi a lůžkovinami. Ke stanům je možné zakoupit KOMBI vstup, více info v naší kanceláři. 

Kombinace 1 dospělý + 1 dítě, 2 dospělí + 1 dítě na vyžádání. Děti do 3,99 let bez nároku na lůžko zdarma. Minimální obsazenost je stejná jako 

u pokojů. 

***/ uvedená cena platí pro příjezdy 15.6.,22.6.,6.7.,14.9.,21.9.,9.11.,23.11.,7.12.2014 

Příplatky a atrakce 
Ceny v EUR za osobu Cena  Ceny v EUR za osobu Dospělí Děti** 

Tobogány Zdarma  Večerní show 15,00 10,00 

Dětský svět Zdarma  Večeře – Tropické BBQ*** 14,90 9,90 

African jungle lift Zdarma  Snídaně (u balíčků v ceně) 15,00 9,50 

Fitness 5,00 (u kombi v ceně)  Pobyt v resortu přes noc 19,50 19,50 
**/ uvedená cena platí pro děti 6-14 let. Děti do 3,99 let zdarma, děti ve věku 4-5,99 let platí  za snídani 6,50 Euro a za večeři 5,00 Euro. 

***/ uvedená cena zahrnuje jednu návštěvu bufetu – 1 talíř polévky, 1 talíř salátu, 1 talíř hlavního jídla a 1 talíř ovoce.  Každý další talíř 5,00 Euro. 

Nelze objednat předem. 
Dárkové vouchery 

Je možné zakoupit dárkové vouchery v hodnotě 10, 20, 50 a 100 EUR. Tyto vouchery mají platnost 3 roky a je možné je použít k úhradě vstupného, 

ubytování, stravování či jiných služeb. Jsou ideální formou, pokud chcete někomu darovat pobyt v Tropical Islands. 

 

Pro podrobné informace kontaktujte svoji cestovní kancelář nebo Marco Polo International s.r.o.,  
Petrská 23, Praha 1; Tel.: +420-224 827 963 ; e-mail: jana.jelinkova@marco-polo.cz 

 

. 


