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TLAČOVÁ SPRÁVA  

Poďte vlakom za termálom 

 

Trnava, 15. októbra 2021 – Najpríjemnejší pohľad na premenlivé a sychravé jesenné počasie je 

z bazéna, až po uši namočený v termálnej vode. Novinkou tejto jesene je výhodný aquapass, 

ktorý zahŕňa spiatočný lístok na vlak, celodenný vstup do Thermalparku Dunajská Streda 

alebo Thermal Corvinus Veľký Meder a bezplatnú autobusovú dopravu medzi železničnou 

stanicou a aquaparkmi. Spojenie termálnej vody a pohodlnej dopravy dáva príležitosť  

zregenerovať sa a zároveň si vychutnať čaro Žitného ostrova. 

 

„Aquaparky boli jedným z odvetví, ktoré pandémia koronavírusu zasiahla najviac. Rozhodli sme 

sa zatraktívniť ich návštevnosť prostredníctvom výhodných balíčkov, ktorých súčasťou je 

pohodlná vlaková a autobusová doprava. Relax v termálnej vode je ideálnym spôsobom, ako 

stráviť chvíle s rodinou, vnúčatami, alebo si dopriať čas sám pre seba,“ uviedol trnavský župan 

Jozef Viskupič.  

 

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, ktorej členmi sú Thermalpark Dunajská Streda 

aj Thermal Corvinus Veľký Meder, týmto produktom nadväzuje na svoje predchádzajúce aktivity, 

ktorými prepája okolité kraje a prináša ich obyvateľom možnosť objavovať známe aj menej známe 

miesta. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo spojiť viacerých partnerov a zapojiť ich do vzájomnej 

spolupráce. KOCR TT spoločne s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Železničnou spoločnosťou 

Slovensko, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Žitný ostrov a aquaparkmi vytvorili 

produkt zameraný na spoznávanie Žitného ostrova. Táto destinácia známa svojou výbornou 

gastronómiou je vďaka jednému spoločnému výhodnému lístku na vlak a do aquaparkov 

skvelým tipom na celodenný výlet,“ objasnil predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu 

Trnavský kraj a trnavský vicežupan Pavol Kalman. 

 

http://www.kocrtt.sk/


  

 
                                                             

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj    info@krajzazitkov.sk 

Študentská 16, 917 01 Trnava        + 421 948 989 010 

Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava                       www.krajzazitkov.sk 

P.O.BOX 128, Slovenská republika      www.kocrtt.sk 

IČO: 52285758              

 

 

Nasadnúť na vlak a nechať sa odviesť za zážitkami je pohodlný spôsob cestovania, ktorý je zároveň 

zodpovedný k životnému prostrediu. Zo smeru Bratislava hl. st., Nové Zámky, Kúty, Trnava, Nitra, 

Komárno a Štúrovo so spiatočným lístkom zakúpeným v pokladnici na železničnej stanici získajú 

cestujúci celodenný vstup do aquaparkov s termálnou vodou. „Oddýchnuť si v thermalparku je 

skvelý spôsob ako si posilniť imunitu, zvlášť v tejto pandemickej dobe. Cesta za rekreáciou môže 

začať už vo vlaku. Som skutočne rád, že sú naše vlaky súčasťou tejto zaujímavej akcie a 

cestujúcich môžeme za relaxom odviesť pohodlne, bezpečne a ekologicky,“ uviedol Karol 

Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). 

 

Po príchode vlaku na železničnú stanicu môžu cestujúci vo vybraných časoch využiť bezplatnú 

autobusovú dopravu do aquaparkov. Aquapassom sa preukážu pri vstupe do Thermalparku 

Dunajská Streda alebo Thermal Corvinus Veľký Meder a môžu si vychutnávať celodenné kúpanie 

v termálnych bazénoch. „Sme veľmi radi, že sa zrodil dlho očakávaný produkt, ktorý poskytne 

našim zákazníkom možnosť využiť pohodlnú a výhodnú formu cestovania do nášho 

Thermalparku. Je to skvelý príklad na spoluprácu subjektov pôsobiacich v cestovného ruchu. 

Veríme, že budúcnosť prinesie ďalšie možnosti na realizáciu podobných iniciatív, ktoré podporia 

rozvoj turizmu v našom regióne,“ povedal riaditeľ Thermalparku Dunajská Streda a predseda 

predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gabriel Somogyi. 

 

Cena aquapassu Vlakom za termálom: 

• Dospelý: 14 € / spiatočný vlak + celodenný vstup + transfer 

• Zľavnený*: 10 €/ spiatočný vlak + celodenný vstup + transfer 

              *dieťa, žiak/študent, senior od 62 rokov, ŤZP, ŤZP-S 

 

Aquapass Vlakom za termálom zahŕňa: 

• Jednodňový spiatočný lístok na vlak 

• Celodenný vstup do Thermalparku Dunajská Streda alebo do Thermal Corvinus Veľký 

Meder 

• Odvoz autobusom zo železničnej stanice priamo do areálu kúpaliska a späť  

http://www.kocrtt.sk/
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Všetky bližšie informácie nájdete na https://www.krajzazitkov.sk/sk/termal/index . 

 

Kontakt pre médiá: 

Katarína Čučková 

Tel.: 0914 703 534 

Email: katarina.cuckova@krajzazitkov.sk 

 

Facebook: Trnavský kraj zážitkov 

Instagram: kraj_zazitkov 

www.krajzazitkov.sk 
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