
Podmienkou pre využite zľavy je vyplnenie priloženého kupónu. Svojim podpisom potvrdzujete súhlas s použitím poskytnutých osobných údajov. Vaša 
emailová adresa bude spracúvaná za účelom zasielania informácií o novinkách a špeciálnych ponukách AquaCity a jej partnerov. Bližšie podmienky 
spracúvania nájdete na: www.aquacity.sk/gdpr

Táto ponuka je určená len pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Zľavu je možné uplatniť z pultových cien pri preukázaní sa zamestnaneckým 
preukazom. Akciu nie je možné kombinovať s inými zľavami. Platnosť ponuky je do 23.12.2022.

AquaCity Poprad je unikátny komplex, ktorý ponúka širokú 
škálu služieb pre ideálnu dovolenku, nezabudnuteľný rodinný 
výlet alebo firemnú akciu či event. Multifunkčný rezort 
ponúka ubytovacie, relaxačné a wellness služby, možnosti 
na zdravotnú turistiku a športové vyžitie, gastronomické a 
kongresové služby pre potreby biznis klientely. Súčasťou 
rezortu sú rôzne štandardy 3 hotelov - Hotel Riverside , 

Benefit -15% zľava ** na ubytovanie v hoteloch  Seasons , Mountain View  a Riverside  v AquaCity Poprad  
alebo Hoteloch Hills  a Horizont Resort  vo Vysokých Tatrách

** zľavu do hotelov získate po zaslaní vyplneného kupónu pri online nákupe cez rezervačný systém na stránkach  
www.aquacityhotel, www.hotelhills.sk, www.horizontresort.sk zadajte promo kód

Meno a priezvisko: 

Spoločnosť:

E-mail:

KUPÓN NA VYUŽITIE ZVÝHODNENEJ PONUKY

FIREMNÉ BENEFITY 2022
VYUŽITE VAŠU VÝNIMOČNÚ ZĽAVU A BENEFIT OD VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA

Seasons , Mountain View  v Poprade a 2 hotelov vo 
Vysokých Tatrách - Hotel Hills  a Horizont Resort . 
Termálny Aquapark so 14 vonkajšími a vnútornými bazénmi 
s vodnou plochou 3500m2, fitnes, kryocentrum, Interklinik 
Poprad - klinika krásy a zdravia, dvojpodlažné wellness 
centrum s plochou 1600 m2, masážne centrá, bary, reštaurácie, 
detské kútiky, ihriská a kongresové priestory.

Benefit - 15 % zľava * do Aquaparku a Wellness centra v AquaCity Poprad zo vstupeniek Aqua packet alebo Vital packet  
(pre zamestnanca a rodinných príslušníkov max. 4 osoby)

* zľavu do Aquaparku a Wellness centra na pokladniach získate po predložení vyplneného kupónu pri online nákupe  
na shop.aquacity.sk zadajte promo kód OZP

FIREMNEBENEFITY


