


Aqua-Palace o powierzchni  

15.000 m2 największy kompleks 

sportów i rozrywek wodnych w Europie 

zapewnia niepowtarzalną atmosferę 

oraz wyjątkowo wiele usług dla całej 

rodziny. Pałac wodny ma bezpośrednie 

połączenie z kompleksem 

uzdrowiskowym Hajduszoboszló, 

basenem i Aquaparkiem. 

Siedem z 20 basenów Aqua-Palace 

znajduje się w kompleksie położonym 

na parterze. Wyjątkowe baseny 

tematyczne są urządzone w stylu różnych 

epok i klimatów. Każdy z nich zachwyca 

niepowtarzalnymi widokami.
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- basen w 

jaskini lodowej 

- basen kinowy 

- Basen z wodami termalnymi Páva   

- basen tropikalny  

- basen a la Ganges 

- basen w stylu rzymskim 

- basen z wodą morską 

- basen w jaskini 

Na kąpiących się w basenach czekają różne atrakcje: 

masaże strumieniami wody, masaże uciskowe, 

źródła, prądy znoszące, kąpiele bąbelkowe, wirówki, 

itp. 

Dla osób lubiących aktywny wypoczynek w 

wodzie przygotowaliśmy zjeżdżalnie rodzinne i 

zjeżdżalnie-giganty. 
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Świat dziecka zlokalizowany na pierwszym 

piętrze spodoba się zarówno dzieciom, jak i 

ich rodzicom. Do ich potrzeb dostosowane 

zostały wszystkie baseny i usługi na tym 

poziomie. 

- basen dla mamy z dzieckiem 

- basen pływacki dla niemowląt 

- wirówka

- basen rodzinny z figurami zwierząt 

- zjeżdżalnie dla niemowląt i dzieci
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- pokój rekreacyjny dla dzieci 

- pokój wypoczynkowy dla dzieci, pokój do karmienia 

- pokój do przewijania

- plac zabaw 

Dla najmłodszych dostępna jest nauka pływania dla 

niemowląt i masaż. Dla starszych dzieci, zmęczonych 

pluskaniem się w wodzie przygotowaliśmy pokój 

rekreacyjny i plac zabaw. 
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Na pierwszym piętrze znajduje się także 

cały kompleks saun:

3 sauny fińskie 

2 komory parowe

2 sauny na promienie podczerwone 

Basen zanurzeniowy

Basen do zabiegów Kneippa 

Na drugim piętrze znajdują się kolejne 

sauny: fińska oraz basen zanurzeniowy 

na dworze.
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Na drugim piętrze jest także basen pływacki oraz trzy 

prywatne łaźnie. Basen przeznaczony jest nie tylko dla 

miłośników pływania, ale także dla trenujących aqua-

fitness. 

 Prywatne łaźnie mieszczą 6 osób i idealnie nadają się 

dla rodziny lub grupy przyjaciół. Wszystkie prywatne 

łaźnie posiadają jacuzzi i saunę.
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Aqua-Palace oferuje również szeroki 

wachlarz usług wellness. 

W centrum masażu tajskiego młode Tajki 

masują gości używając oryginalnych 

sztuczek.  Nasza oferta to nie tylko 

masaż tajski, ale także wiele masaży 

alternatywnych, które z pewnością 

pozwolą się odprężyć:

- masaż odświeżajacy  

- masaż stóp 
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-  shiatsu 

- masaż ajurwedyjski

- masaż pobudzający

-  masaż kamieniami lawy 

-  masaż bambusowy

-  masaż pindasweda 

- bańki 

Osobom nieprzepadającym za masażem polecamy 

zabieg odstresowujący wykorzystujący pole 

magnetyczne.
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Nie zapominamy także o miłośnikach 

sportu, którzy w budynku surfingowym 

znajdą obszerny wybór zajęć fitness.

Dla fanów surfowania przygotowaliśmy 

2-trasowe stanowisko do surfowania. 

W naszym kompleksie znajdują się także 

dwa korty do squash i stoły do tenisa 

stołowego. 
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Dodatkowe usługi fitness to m.in.:

- pilates

- aerobic

- joga

- kangoo robic  

- spinning  

- fitness dla dzieci

- sala fitness
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W pałacu wodnym można także skorzystać 

z usług upiększających . 

W  budynku surfingowym, dostępne są 

następujące usługi:

- zabiegi Dermalife 

- solarium 

- pedicure 
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Dla par przygotowaliśmy specjalną usługę w pokoju 

relaksacyjnym, gdzie mogą skorzystać z sauny na 

promienie podczerwone w wyjątkowym otoczeniu, a 

następnie zrelaksować się na ogromnym okrągłym łożu 

opalając pod zlokalizowanymi pod sufitem lampami 

solaryjnymi. Do dyspozycji naszych gości są owoce i 

napoje. 
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Nie zapomnieliśmy także o tych, którzy 

po kąpieli chcą zażyć przyjemności 

kulinarnych. Restauracja samoobsługowa 

zlokalizowana w budynku z basenami 

tematycznymi serwuje dania tradycyjne 

oraz specjalne menu dla dzieci. 

Dla palaczy przygotowaliśmy osobną 

kawiarnię, w której mogą wypić kawę i 

spróbować doskonałych ciast.
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Bar Hullám w budynku surfingowych oferuje szeroki 

wybór zdrowych posiłków. W holu baru znajduje się stół 

do bilarda i piłkarzyków.   
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