


Aqua-Palace, cel mai mare (15.000 m2) 

complex acvatic din Europa, este 

disponibil tuturor membrilor familiei, de 

la mic la mare, cu o gamă extrem de 

variată de servicii și o ambianță unică. 

Complexul acvatic este conectat direct 

cu băile terapeutice Hajduszoboszló, 

piscinele și Aquapark-ul.

Șapte din cele 20 de piscine ale Aqua-

Palace se află la parter, în universul 

piscinelor. Piscinele exclusiviste cu 

tematici diferite evocă ere diferite și au 

diverse teme. Fiecare piscină își încântă 

publicul cu priveliști unice.
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- Piscina de gheață

- Piscina cinema

- Piscina termală Páva

- Piscina tropicală

- Piscina Gange

- Baia romană

- Piscina cu tematică marină

- Piscina peșteră

Diverse alte activități sunt disponibile: masaje cu jet 

de apă, masaje energice, izvoare termale, băi cu 

bule etc. Pentru cei cărora le place aventura sunt 

disponibile tobogane de diferite dimensiuni.
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Atât părinții cât 

și copiii se vor bucura de zona destinată 

copiilor de la primul etaj. Toate piscinele și 

serviciile de aici au fost adaptate cerințelor 

acestora.

-  Piscina pentru mămici

-  Piscina pentru bebeluși

-  Baie cu bule

- Piscina pentru familie cu figurine de 

jucărie

-  Tobogane pentru copii și bebeluși
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- Camera de joacă pentru copii

- Camera de odihnă și camera de  a

sistență  pentru copii

- Camera pentru schimbarea scutecelor

- Casa de jucărie

Pentru bebeluși sunt disponibile piscine și masaje 

speciale. Cei mai mărișori, atunci când se plictisesc 

de bălăceală, pot petrece chiar și o zi întreagă în 

camera de joacă și casa de jucărie.
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Lubitorii de 

saună vor găsi la primul etaj o 

adevărată lume a saunelor:

-  3 saune finlandeze

-   2 saune cu aburi

-  2 saune cu infraroșii

-  O piscină pentru relaxare

-  Piscină Kneipp

Mai găsiți o zonă de saună la al doilea 

etaj, cu o saună finlandeză și o piscină 

exterioară pentru relaxare.
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La al doilea etaj veți putea găsi de asemenea o 

piscină  și trei zone private de îmbăiere. Piscina mare 

este dedicată atât celor care doresc să înoate, cât și 

fanilor aqua-fitness-ului.

Zonele private pot găzdui câte 6 persoane fiecare, fiind 

ideale pentru familii și grupuri de prieteni. Toate zonele 

private de îmbăiere au Jacuzzi și saună cu infraroșii.
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Aqua Palace oferă o gamă largă de servicii 

de wellness.

În centrul de masaj thailandez fetele aplică 

masaje speciale oaspeților, utilizând 

metode tradiționale.

Pe lângă masajul thailandez, există 

a gamă variată de masaje alternative 

pentru obținerea relaxării complete:

- masaj de împrospătare

- reflexoterapie
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- masaj shiatsu

- masaj ayurvedic

- masaj revitalizant

- masaj pe pietre vulcanice

- masaj pindasweda

- masaj cu ventuze

- masaj cu bambus

Pentru cei pe care nu îi atrage masajul este 

recomandată relaxarea pe bază de efect 

magnetic.
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Nu i-am uitat nici pe iubitorii sportului; 

aceștia vor găsi o gamă largă de servicii 

fitness în așa numita clădire pentru 

surfing. Fanii surfingului își pot satisface 

plăcerea practicând sportul preferat în 

zona specială.

Pentru iubitorii sporturilor cu minge sunt 

disponibile două terenuri de squash și 

tenis de masă. 
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Alte servicii fitness disponibile:

- pilates

- aerobic

- yoga

- kangoo

- spinning

- fitness pentru copii

- sală de fitness
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Pe lângă toate acestea, Aqua-Palace oferă 

și servicii de înfrumusețare.

Următoarele servicii sunt disponibile în 

salonul de înfrumusețare din clădirea 

pentru surfing:

-  Dermalife

- Solar

-  Pedichiură
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Un serviciu special pentru cupluri este Camera de 

relaxare, unde cuplurile pot utiliza sauna în infraroșii 

într-o ambianță exclusivă, după care se pot relaxa pe 

un pat uriaș, rotund, unde se pot bronza la solar. Sunt 

disponibile fructe și băuturi, după dorința clienților.
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Nu i-am uitat nici pe cei care au anumite 

dorințe culinare după activitățile 

desfășurate.

Restaurantul cu autoservice situat în 

clădirea cu piscine tematice, oferă 

specialități tradiționale precum și o 

selecție de feluri de mâncare pentru 

copii. Pentru fumători este disponibilă o 

cafenea, unde pot degusta prăjituri alături 

de o cafea bună.
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Snack-barul Hullám din clădirea pentru surfing se 

adresează amatorilor de mâncare sănătoasă cu o gamă 

variată de feluri de mâncare.

Pentru amatorii de jocuri, există o masă de billiard și 

una de minifotbal în holul snack barului.
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
 Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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