
AQUAPARCURILE  
DIN BUDAPESTA SI UNGARIA 

 
 

AQUAWORLD BUDAPEST 
www.aqua-world.hu 

 
Unul dintre cele mai mari parcuri de distracţii acvatice din Europa, oferă  distracţie tot anul pentru 
toate vârstele. 
Centrul de distracţii acvatice are un diametru de 72 metri şi este acoperită de o cupolă gigantică cu 
înălţime de 5 etaje.  Această cupolă este atât de lată, încât o întreagă familie de balene albastre ar 
încăpea confortabil! 
O spectaculoasă atracţie constituie clădirea centrală în forma unui  templu-Angkor îmbrăţişat de 
podurile suspendate, turnuri şi piscine.  Imperiul „statuilor zâmbitoare” armonizează perfect cu  
conceptul Aquaworld, al cărui obiectiv este să ofere oaspeţilor distracţie prin soluţiile unice 
arhitecturale şi tehnice. 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

http://www.aqua-world.hu/


AQUARÉNA - MOGYORÓD 
www.aquarena.hu 

 

 
 

 
 
 

AQUATICUM - DEBRECEN 
www.aquaticum.hu 

Parcul Acvatic Mediteranean acoperit Aquaticum  
Sub imensa cupolă distracţia şi relaxarea sunt asigurate de piscine pentru toate vârstele, piscină cu 
valuri, 12 tobogane, perete de escaladare, duşuri de masaj de diferite tipuri, jacuzzi, băi - peşteră, 
piscină cu curent de apă, gheizere, restaurant mediteranean, centru de masaj thailandez, centru de 
saune şi băi de aburi. 

 

 
 
 

http://www.aquarena.hu/
http://www.aquaticum.hu/


AQUA CENTRUM – CEGLÉD 
www.cegleditermal.hu 

     

 

RÁBA QUELLE – GYŐR 
www.rabaquelle.hu 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

http://www.cegleditermal.hu/
http://www.rabaquelle.hu/


AQUA PALACE – HAJDUSZOBOSZLÓ 
www.aquapalace.hu 

 
Palatul acvatic Aqua-Palace, cu o extindere de 15.000 mp şi o atmosferă de excepţie îi aşteaptă pe toţi 
membrii familiei, de la mic la mare, cu o gamă largă de servicii, pe tot parcursul anului în cel mai mare 
complex acvatic din Europa. Palatul acvatic se află în legătură directă cu complexul balnear din 
Hajduszoboszlo, cu ştrandul şi cu acvaparcul. 8 dintre cele 20 de piscine ale Aqua-Palalceului se află la 
parter. Băile de revelaţii exclusive evocă diverse ere şi locuri. În fiecare bazin, oaspeţii sunt fermecaţi de 
privelişti unice. 

• Piscina tropicală  
• Piscina de gheaţă 
• Piscina termală Pávai 
• Piscina cinema 
• Baia romană 
• Piscina Gange 
• Piscina cu apă de mare 
• Piscina peşteră 

 

     
          

 

http://www.aquapalace.hu/


AQUAPOLIS - SZEGED 
www.napfenyfurdoaquapolis.com 

 
Ca rezultat al investiţiei de peste 6 miliarde forinţi (valoare proiectului fiind de  
peste 8 miliarde forinţi), băile însorite AQUAPOLIS SZEGED, situate la capul  
podului Belvárosi-híd (Podul centrului civic) din Szeged, în locul băilor de  
odinioară, un nou complex wellness, tratament, băi de nouă calitate aşteaptă  
clienţii de toate vârstele. 

Din turnul de tobogane cu înălţimea de 30 metri cu acces prin lift, vor porni două tobogane 
(anaconda de 270 metri acoperit şi anaconda de 218 metri acoperit cu secţiune kamikaze), 
de la nivelul galeriei vor porni alte şapte tobogane. În băile însorite se vor găsi cca. 1000 
metri de tobogane, din care 700 metri noi, acoperite. 

Din turnul de tobogane cu înălţimea de 30 metri cu acces prin lift, vor porni două tobogane 
(anaconda de 270 metri acoperit şi anaconda de 218 metri acoperit cu secţiune kamikaze), 
de la nivelul galeriei vor porni alte şapte tobogane. În băile însorite se vor găsi cca. 1000 
metri de tobogane, din care 700 metri noi, acoperite 

 

AQUARIUS – NYÍREGYHÁZA 
www.aquariusfurdo.hu 

Lumea aventurii 
Pentru tineri a fost special construită lumea aventurii, unde cei mai curajoşi sunt aşteptaţi de 
bazinul cu valuri, coridorul acvatic prevăzut cu perdea de apă şi peşteră, diferite tobogane 
uriaşe. 
 
Bazin cu valuri (28-30 °C) 
Tobogan Kamikaze 
Tobogan de familie 
Tobogan uriaş 
Tobogan Black hole 
Twister de apă cu injectări şi perdea de apă (28-30 °C) 
 
Bazine aparţinând toboganelor: 
bazinul de primire pentru tobogane: (27-29 °C) 
bazinul de primire pentru toboganul turn: (27-29 °C) 
 

http://www.napfenyfurdoaquapolis.com/
http://www.aquariusfurdo.hu/


Lumea copiilor 
Cei mici sunt aşteptaţi în lumea copiilor prevăzută cu un bazin cu tobogane, cetatea din 
basm, o cameră de odihnă şi alte elemente de aventură. 
 
bazin pentru copii cu trei adâncimi diferite (30-32 °C) 
cetate de joacă, cu elemente de gimnastică 
tobogan arcuit, tobogan pentru concurs, tobogan elefant 
stropitori 
cameră de odihnă tropicală 

 

 

 
IMOLA TOURS 
H-1013 Budapest Krisztina tér 1. 
Tel.:   00(36-1)2125694, 00(36-1)4879080 
Fax.:  00(36-1)4879081, 00(36-1)3569598 
Email: hitandmark@imolatours.com 

mailto:hitandmark@imolatours.com
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