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Mediterrán élmények
A debreceni Nagyerdõben (az ország elsõ természetvédelmi területén, 67 fokos termálforrásból tör fel
a gyógyvíz), egy 66 méter átmérõjû kupolacsarnokban található, mediterrán hangulatú élményfürdõ
felejthetetlen, egész napos szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A dús trópusi
növényzet és a fergeteges élmények még akár télen is a nyarat idézik. Az élményfürdõhöz közvetlenül
kapcsolódó termálfürdõ 2014 végétõl teljesen megújulva várja a gyógyvíz szerelmeseit.
2015 novemberében az Aquaticum SPA ötcsillagos Nemzeti Tanúsító Védjegyet kapott három
kategóriában, gyógyfürdõ, élményfürdõ és medical wellness. Ez a hazánkban elérhetõ legmagasabb
minõségi kitüntetés a fürdõk közt.Mediterrán élményfürdõ
Az élményfürdõ egy jellegzetes óriási átlátdzó kupola alatt foglal helyet, ennek köszönhetõen szinte mindig
világos, tágas benyomást kelt. Medencéi között hullámmedence, bébi medence, gyerekmedence és
élménymedence is található. Továbbá 12 csúszda (köztük óriás, kamikaze, hydro, családi, gyermek és bébi
csúszda), mászó fal, vízicsopper, sodrófolyosók, jacuzzik, barlangfürdõk, gejzír, dögönyözõk, gomba- és
nyakzuhanyok.
Akinek pedig már kellõképp kiázott a bõre, az szórakozhat a mediterrán szauna centrumban, ehet egy jót a
mediterrán étteremben vagy lazíthat egy kellemes thai masszázs alatt.
Az ideérkezõk számára igazi kikapcsolódást nyújt a modern fürdõgyógyászat, a négycsillagos, felújított
Aquaticum Termál és Wellness Hotel, az õs öreg fákkal övezett strand, és a kerthelyiséggel kibõvített
Vigadó.A termálfürdõ
Az egész évben nyitva tartó termálfürdõ és az élményfürdõ között közvetlen átjárás biztosított egy
üvegfolyosón át. Három különbözõ hõfokú gyógyvizes medencével, úszómedencével, váltófürdõvel és
gõzkamrákkal várja a pihenésre, gyógyulásra vágyókat.
A termálfürdõ 2014 végétõl teljesen felújítva, modernizálva várja a vendégeket a megszokott minõségû
gyõgyvízzel. A mintegy egymilliárd forintos fejlesztést követõen átadott fürdõ minden részletében
XXI.századi. A gyógyászati részleg is felújítva, kifogástalan állapotban várja sokrétû kezelésein a gyógyulni
vágyó vendégeket.Szaunavilág
A Termálfürdõben egy több száz négyzetméter alapterületû, teljesen új, elegáns Szaunavilág található,
melyben finn szaunák, gõzkabinok, jégkút, tepidárium, infra szauna, hideg vizes csobbanó medence, Kneipp
medencék és élményzuhanyok szolgálják a vendégek kikapcsolódását.Wellness Sziget
A termálfürdõ elsõ emeletén hozták létre az új wellness részleget külön recepcióval, modern kezelõkkel,
berendezésekkel. Hagyományos és kényeztetõ masszázsok, arckezelések, exotikus wellnessfürdõk gazdag
tárháza fogadja a relaxálni vágyó vendégeket.A gyógyvíz
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