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BIAŁKA TATRZAŃSKA
KĄPIELISKO TERMALNE
W programie: Pobyt na kąpielisku termalnym 2,5 godz. Strefa GŁOŚNA: 4 baseny wew. termalne z atrakcjami wodnymi, zjeżdżalnia
rodzinna wew., 3 zjeżdżalnie zew., jacuzzi, 1 basen zew., temp. wody do 34 stopni, strefa CICHA: 2 baseny wew. z wodą termaln ą z
atrakcji wodnymi, 1 basen zew. z wodą termalną, jacuzzi, temp. wody do 36 stopni.

Strefa głośna
DLA NAJMŁODSZYCH
Brodzik zasilany jest wodą o temperaturze 32-34 °C, co zapewni komfort
zabawy nawet najbardziej wybrednym maluchom. Ponadto strumyk wodny, mini
zjeżdżalnię, jeżyk oraz grzybek/parasol wodny, a także interaktywne zabawki na
wodnym placu zabaw.
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Dla młodzieży i dorosłych basen główny: karuzela wodna, pole do zabaw
zespołowych, przeprawa linowa, ścianka alpinistyczna, armatki i kaskady wodne
oraz szeroka zjeżdżalnia i sztuczna fala z urządzeniem Wave Ball.
Strefa głośna to nie tylko propozycje dla amatorów mocnych wrażeń, ale także
dla tych, którzy chcą się odrobinę zrelaksować. To z myślą o nich w basenie
rekreacyjnym znajduje się grota z gejzerem, ławeczka do masażu, leżanki
powietrzne, gejzery denne oraz wodospad - wszystko to w wodzie o
temperaturze 32-34 °C.
ZJEŻDŻALNIE ZEWNĘTRZNE
Każdy powinien przynajmniej raz spróbować swoich sił na jednej ze zjeżdżalni
zewnętrznych:
Anaconda – o długości 120 m (tylko dla odważnych)
Pontonowa – o długości 100 m
Turbo slide – o długości 75 m
Strefa cicha
BASEN REKREACYJNY
Basen rekreacyjny z wodą termalną o temperaturze do 36 °C, przeznaczony jest
dla każdego, kto chce się rozsmakować w termalnym wypoczynku.
Wyposażony w gejzery denne, stacje masażu dennego i bocznego, armatki i
kaskady, wodospady, leżanki wodno-powietrzne oraz jacuzzi na całej długości
linii brzegowej zapewni pełną gamę doznań i pozwoli na całkowite odprężenie.
Kontynuacją basenu rekreacyjnego jest basen zewnętrzny, z którego
rozpościera się wspaniały widok na panoramę Tatr.
BASEN TERMALNY
Woda termalna o temperaturze do 40 °C, ciepło, natura, lecznicze właściwości, panorama Tatr - to kwintesencja tego
miejsca. To wszystko wzbogacone o kaskady wodne, gejzery denne, siedziska z dyszami powietrznymi oraz leżanki
wodno-powietrzne daje możliwość pełnego odprężenia.
JACUZZI
Jacuzzi z temperaturą wody pomiędzy 32-34 °C, uzupełnia ofertę dotyczącą relaksu.

Czas trwania ok. 8 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

