Thermálne kúpalisko
Komárno

Ku zakúpenej celodennej vstupenke
(dospelý, dieťa, dôchodca) do
Termálneho kúpaliska - bazénový
svet, druhá vstupenka zdarma
Termálne Kúpalisko v Komárne je vybudované na ploche
2,5 ha. Má dva aktívne termálne pramene s teplotou
vody 45 °C a 30 °C. Tieto minerálne vody majú priaznivé
účinky na kĺbové, reumatické a ženské choroby. Sú vhodné
aj na rekreačné účely.
V areáli kúpaliska nájdete:
• plavecký a výukový(tobogan) bazén typ CASTIGLIONE,
neplavecký, detský a sedacie termálne bazény
• šmykľavka – Slon pri detskom bazéne
• vzduchové lehátka, nerezový vodopád a intenzívna
hydromasáž s prisávaním vzduchu
• fínska sauna s ochladzovacím bazénom
• rozsiahle plážové priestory
• preliezky
• ihrisko na plážový volejbal
• stoly na vonkajší stolný tenis
• drevený vláčik pre najmenšie deti
• skákací hrad so šmýkaľkou
• trojdráhový tobogan
• masáže, manikúra - pedikúra, kaderníčka
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Egész napos jegy (felnőtt, gyermek,
nyugdíjas) vásárlásával a
Termálfürdő - medence világába,
a második jegy ingyenes

Do zakupionej całodniowej wejściówki
(dorosły, dziecko, emeryt) do Kąpieliska
Termalnego – basenowy świat, druga
wejściówka jest za darmo

A komáromi Termálfürdő 2,5 hektáron terül el.
Két aktív hőforrással rendelkezik, melyek
vízhőmérséklete 45 °C és 30 °C. Ezek az ásványvizek
jótékony hatással vannak az ízületi, reuma és női
betegségekre. Rekreációs célokra is alkalmasak.
Az uszoda területén található: CASTIGLIONE típusú
úszó és oktató (szánkó) medence, nem úszó medence,
gyermek és ülő termálmedencék
• csúszda, elefánt a gyermek medence mellett
• légfotel, rozsdamentes acél vízesés és intenzív
hidromasszázs légbeszívással
• finn szauna hűtőmedencével
• nagy strandterület
• mászókeretek
• strandröplabdapálya
• szabadtéri asztalitenisz
• fából készült vonat a legkisebb gyermekek számára
• ugráló kastély csúszdával
• három pályás vízicsúszda
• masszázs, manikűr - pedikűr, fodrász

Kąpielisko Termalne w Komarnie zajmuje powierzchnię
2,5 ha. Posiada dwa aktywne źródła termalne
z temperaturą wody 45 °C i 30 °C. Te wody mineralne
mają sprzyjające działanie na reumatyczne, kobiece
i stawowe choroby. Nadają się też do celów rekreacyjnych.
Na terenie kąpieliska znajdziecie: • basen pływacki
i do nauki (zjeżdżalnia) rodzaju CASTIGLIONE,
niepływacki, dziecięcy i baseny termalne z miejscami
siedzącymi
• zjeżdżalnia – słoń przy basenie dziecięcym
• leżaki powietrzne, wodospad ze stali nierdzewnej
i intensywny masaż wodny z przysysaniem powietrza
• fińska sauna z basenem chłodzącym
• rozległe przestrzenie plażowe
• małpi gaj
• plac zabaw do siatkówki plażowej
• stoły do tenisa stołowego na zewnątrz
• drewniany pociąg dla najmłodszych dzieci
• dmuchany zamek ze zjeżdżalnią
• potrójna zjeżdżalnia
• masaże, manicure – pedicure, fryzjerka

