Spoznávajte s nami krásy Slovenska

AquaCity Poprad - zľava 20 %
Objavte vodný svet pod Vysokými Tatrami. Aquapark s 13 termálnymi a
relaxačnými bazénmi, tobogánmi, wellnes, kryo terapiou a ďalšími
službami.

Ubytovať sa môžete v jednom z prekrásnych hotelov Seasons***,
Riverside*** a Mountain View****, využiť môžete tiež bary a
kongresové priestory.
ZĽAVA 20 % - platí na vstup do termálnych bazénov a ubytovanie
(zľava sa nevzťahuje na plavecký bazén a reštauráciu).
Viac na www.aquacity.sk

Pravidlá pre objednanie služby
Zľavu 20 % na vstup do AquaCity Poprad si môžete objednať ako doplnkovú službu k svojmu lístku s RegioJet. Konečná
stanica vášho lístka musí byť Poprad. Môžete si objednať maximálne toľko zliav, koľko si zakúpite lístkov (ak si kúpite
napr. 4 lístky, môžete si objednať max. 4 zľavy).

objednajte si lístok online v našom rezervačnom systéme a zároveň i zľavu na vstup do AquaCity ako doplnkovú
službu
doplnkovú službu si objednajte v rezervačnom systéme v druhom kroku rezervácie (pod modelom vozňa)
pri rezervácii sa služba neplatí - službu zaplatíte až na mieste
zvolenú doplnkovú službu môžete následne spravovať v rezervačnom systéme v sekcii "Spravovať doplnkové
služby"
potvrdenie o objednaní služby obdržíte spoločne so zakúpeným lístkom na vlak RegioJet. V prípade nákupu cez
Kreditový lístok je informácia o objednaní doplnkovej služby uložená na vašom účte.
potvrdenie o objednaní služby predložte počas cesty vo vlaku palubnému personálu. Môžete ho predložiť vytlačené
alebo v elektronickej verzii na mobile či tablete.
stevard alebo stevardka vymení potvrdenie za kupón na zľavu. Bez predloženia potvrdenia o objednanej
doplnkovej službe vám nebude kupón na zľavu vydaný.
kupón na zľavu predložte pri vstupe do AquaCity Poprad alebo pri využití reštauračných a ubytovacích služieb

Doprava
- vlakom RegioJet sa dostanete na vlakovú stanicu Poprad. Cestovné poriadky nájdete rj.sk. Pre viac informácií
vyhľadajte našu pobočku.
- priamo zo stanice môžete ísť peši, cesta trvá asi 13 minút po ulici Jiřiho Wolkera.
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