


Az Aqua-Palace vízipalota 15.000 m2-en 

egyedi hangulattal, rendkívül széles 

szolgáltatási kínálattal egész évben 

várja a család apraját-nagyját Európa 

legnagyobb fürdőkomplexumában. A 

vízipalota közvetlen összeköttetéssel 

renedlkezik a hajdúszoboszlói gyógyfür-

dővel, stranddal és Aquaparkkal.

Az Aqua-Palalce 20 medencéje közül 

7 a földszinten található. Az exkluzív 

élménymedencék különböző korokat 

és helyszíneket idéznek meg. Minden 

medencében egyedi látvány varázsolja el a 

fürdőzőket.
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-     jégbarlang fürdő 

-     mozi fürdő

-     Pávai termálfürdő 

-     trópusi fürdő 

-     Gangesz fürdő

-     Római fürdő 

-     tengeri fürdő

-     barlang fürdő

A medencékben fürdőzést különböző 

élményelemek is színesítik: vízsugár 

masszázsok, dögönyözők, buzgárok, 

sodrófolyó, pezsgőágy, lábpezsgő medence stb.

Az aktív vízi élmények kedvelőit családi 

és kalandcsúszda várja.
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Az első emeleti babavilágban 

az apróságok és szüleik is 

remekül érezhetik magukat. 

A medencéket és az összes 

szolgáltatást az ő igényeiknek

 megfelelően alakítottuk ki:

- bébi-anyuka medence 

- bébi úsztató medence

- pezsgőmedence

- családi medence állatfigurákkal 

- bébi és gyerekcsúszdák 
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- gyermek foglalkoztató terem

- gyermek pihenő, szoptató helyiség

- pelenkázó helyiség

- játszóház

A legkisebbeknek ajánljuk a babaúszást és 

babamasszázst. A nagyobbacskák, ha elfáradtak 

a pancsolásban, a foglalkoztató teremben és 

játszóházban tölthetik akár az egész napot.
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A szaunázás szerelmeseit 

az első emeleten egész 

 szaunavilág várja:

3 finn szauna 

2 gőzkamra

2 infra szauna 

merülő medence

Kneipp medence 

A második emeleten egy további 

finn szaunát és kültéri merülő medencét 

is kínálunk. A napozás híveit széles 

napozó teraszok várják.
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Szintén a második emeleten található 

uszodánk és három privátfürdőnk. 

Az uszodát nemcsak az úszni vágyók, 

 hanem az aqua-fitness hívei is igénybe vehetik . 

 A 6 személyes privátfürdő egységeket családoknak, 

baráti társaságoknak ajánljuk.

Minden privátfürdőben jakuzzit,

 szaunát helyeztünk el. 

Hétvégeken esti fürdőzésen vehetnek 

részt vendégeink.

7



Az Aqua-Palace wellness 

szolgáltatások széles palettáját nyújtja.

A Thai masszázs centrumban 

thai lányok végzik az eredeti fogásokat. 

A Thai masszázson kívül 

alternatív masszázsformák 

széles választéka biztosítja 

a teljes ellazulást:

- frissítő masszázs  

- talpreflex masszázs 
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- shiatsu

- ajurvédikus masszázs

- vitalizáló masszázs

- lávaköves masszázs

- bambusz masszázs

- pindasweda

- köpölyözés 

Aki idegenkedik a masszírozástól annak a

 mágneses stressz oldást ajánljuk.
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Sportkedvelő vendégeinkre 

is gondoltunk, hiszen az

 úgy nevezett szörf épületben 

fitness szolgáltatások 

széles kínálatát nyújtjuk.

A hullamlovaglás hívei 

 2 pályás álló szörfön hódolhatnak 

szenvedélyüknek. 

A labdasportok szerelmeseit 

 két squash pálya és aztalitenisz várja. 
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További fitness szolgáltatásaink:

- pilates

- aerobic

- jóga

- kangoo 

- spinning

- gyermek fitness

- kondicionáló terem
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Nem hiányzik a vízipalota

 kínálatából a szépségápolás sem.

A szörf épületben a 

következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

- Dermalife 

- szolárium 

- pedikűr 
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Különleges szolgáltatásunk párok részére a 

Relax szoba, ahol exkluzív környezetben 

infra szaunázhatnak, majd elnyújtózhatnak a 

hatalmas körágyon, ahol felülről szolárium csövek 

barnítanak. Vendégeinknek gyümölcs és 

italbekészítéssel is kedveskedünk.
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Gondoltunk azokra is, akik fürdőzés

 után kulináris élvezetekre vágynak.

A fürdőépületben egy önkiszolgáló

 étterem áll a vendégek rendelkezésére, 

ahol a hagyományos ételek mellett a

 gyermekeknek speciális 

kínálatot nyújtunk.

Dohányzó vendégeink számára 

egy kávézót alakítottunk ki, 

ahol egy csésze kávé mellett 

finom süteményeket is fogyaszthatnak.
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A szörf épületben található 

snack bárban az egészséges életmód hívei 

is széles választékot találnak maguknak. 

A snack bár előterében a billiárd és 

asztali foci áll játékos kedvű 

vendégeink rendelkezésére. 
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
 Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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