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Hledáte v těchto letních dnech místo, kde
uniknete horku? Neváhejte a navštivte
plavecký bazén s venkovním aquaparkem
v Jindřichově Hradci. Toto moderní zařízení poskytuje kvalitní služby v oblasti sportu
a rekreace. Kompletní rekonstrukce budovy
plaveckého bazénu proběhla v letech 2008–
2009 a byla podpořena ﬁnančními prostředky Evropské unie prostřednictvím Regionální operačního programu Jihozápad.
Uvnitř budovy naleznou návštěvníci mimo
vlastního plaveckého bazénu délky 25 metrů, také dva dětské bazény a relaxační
bazén o velikosti 28 m² s vířivkou, chrličem

Venkovní aquapark v Jindřichově
Hradci láká k osvěžení

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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a divokou řekou a dva relaxační bazény pro
dospělé se slanou vodou o celkové velikosti
vodní plochy 200 m². Nechybí ani 45 metrů
dlouhý krytý tobogán. Voda v bazénech je
upravována ozonizací a UV zářením, což
znamená nižší používání chloru a příznivější
vliv vody na pokožku. V budově bazénu lze
navštívit také centrum s bylinnou, ﬁnskou
a infrasaunou, masážní centrum nebo kadeřnický a kosmetický salon.
V nabídce služeb nechybí ani mokrý a suchý
bufet. V suterénu budovy jsou k dispozici
vaničkové koupele, které jsou hojně využívány nejmenšími návštěvníky (kojenci a batolaty), kteří zde získávají základní plavecké
návyky. Děti i dospělí pak mohou navštívit
hodiny plavání v místní plavecké škole. Výuka probíhá v podobě odpoledních kurzů

nebo dle individuální domluvy. V případě
příznivého počasí je v sezoně otevřen také
venkovní aquapark, který nabízí návštěvníkům k vyžití velký rekreační bazén s tobogánem o délce 82 m a mnoho dalších atrakcí
(divokou řeku, masážní trysky, vzduchovou
lavici, protiproud a vlny). Nechybí ani venkovní občerstvení, které je otevřené vždy
společně s aquaparkem.
Tuto sobotu 2. srpna se navíc v aquaparku
uskuteční Léto u vody! Tato akce sebou přináší odpoledne plné soutěží pro děti. Těšit
se můžete na opičí dráhu, stříkání vodou
z hadic na cíl nebo slalom na koloběžkách.

http://bazen.jh.cz/

Adresa: Jáchymova 865/III,
377 01 Jindřichův Hradec
Otevírací doba: po–pá 6:00–21:30
so, ne 10:00–20:00

PLAVECKÝ BAZÉN A VENKOVNÍ AQUAPARK

Vedle soutěží je zde doprovodný program,
který zajistí Armáda České republiky, Policie České republiky, dobrovolní hasiči a další. Vstup pro děti v doprovodu dospělého
je zdarma. Více informací o akci naleznete
na webových stránkách bazénu.

