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Město Horažďovice v Plzeňském kraji nabízí
již od roku 2000 svým obyvatelům, ale i návštěvníkům příjemnou relaxaci. V tomto roce
zde vznikl aquapark. O jedenáct let později
byl rekonstruován a díky tomu se rozšířilo zázemí a zkvalitnily se kompletní služby.
Celá rekonstrukce proběhla za přispění ﬁnanční dotace z Regionálního operačního
programu Jihozápad.
V aquaparku si najdou své vyžití děti i dospělí.
Nově vzniklo wellness zázemí, jehož součástí
je parní lázeň, sauna, infrasauna, whirlpool
a odpočívárna, která disponuje vodními
a vzduchovými lůžky s masážními tryskami.

Horažďovický aquapark nabízí relaxaci
a sport pro dospělé i zábavu pro děti

V průběhu července a srpna Vám ROP Jihozápad a MF DNES
přináší 9dílnou sérii letních tipů na výlety po jihu a západě
Čech. Navštivte zajímavá místa, kde se realizovaly projekty
podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad,
užijte si cestování a zúčastněte se letní soutěže KOMPAS.
Chcete se dozvědět více a vyhrát zajímavé ceny?
Navštivte www.rr-jihozápad.cz/kompas.

PO JIHOZÁPADĚ ČECH

TIPY NA VÝLETY
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Vystavěna byla i divoká řeka, která má sloužit Pokud byste si po relaxaci rádi zpestřili svůj
především zdatným plavcům, a v neposlední pobyt trochou kultury, zavítejte na Mariánský
řadě byly vylepšeny i atrakce pro děti. Do dětského bazénu vedou dvě skluzavky, najdete
zde však i masážní trysky pro děti a pohádkovou muchomůrku.
Na své si přijdou i milovníci sportu. Součástí
areálu je totiž ﬁtcentrum a horolezecká stěna.
Pokud Vám vyhládne, můžete si zajít do restaurace, která nabízí drobné občerstvení,
minutková jídla, saláty a vychlazené nápoje.
Zmodernizovaný objekt láká návštěvníky z města, blízkého i vzdáleného okolí. Lze jej využít
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v letních, ale i chladných zimních měsících. Přesvědčte se i Vy o kvalitách aquaparku a užijte si
příjemný den v Horažďovicích. Navíc návštěvou
získáte možnost zapojit se do letní cestovatelské soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj!

www.bazen.horazdovice.cz

Adresa: Sportovní 1052, 34101 Horažďovice
E-mail: bazen@horazdovice.cz
Otevírací doba: po–ne 9:00–21:00

AQUAPARK HORAŽĎOVICE

koncert v kostele svatého Petra a Pavla v pátek 15. srpna v 18.00 hodin. V ten samý den
zde bude vystupovat Parkán – pouťová zábava
od 21.30 hodin v kulturním domě. Tipem pro
další dny je i místní horažďovická pouť, kterou
budete moci navštívit až do neděle 17. srpna.

