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Családi termálfürdõ különleges szaunákkal az erõdök városában
A Közép-Európa egyik legnagyobb erõdrendszerérõl ismert, a Duna partján fekvõ Komárom városa
egy kitûnõen felszerelt, egész évben mûködõ gyógyvizes termálfürdõvel is dicsekedhet. A mélybõl
feltörõ gyógyvíz jótékony hatását már a rómaiak is ismerték közel kétezer évvel ezelõtt. Az egész
évben nyitva tartó családbarát fürdõben ráadásul egyedi hangulatú szaunavilág nyújt egészen
különleges élményeket.Az 1700 éves fürdõkultúra
A Komáromhoz tartozó Szõny mellett lévõ jelentõs római katonaváros, Brigetio területén lévõ ásatásokon
2014-ben szenzációs régészeti lelet került elõ: egy 800 négyzetméteres, díszes freskókkal ékesített
hatalmas, ókori padlófûtéssel ellátott fürdõkomplexum. A fürdõ helyiségei közül a 100 négyzetméteres
caldariumot sikerült eddig azonosítani, amely eredetileg forróvizes medencékkel volt ellátva és megtalálták a
fûtést szolgáló tüzelõteret is.
1965-ben az egykori lengyár telephelyén ivóvizes kutat fúrtak, s így tört fel a 62 fokos termálvíz, ami két évre
rá már gyógyvíz minõsítést is szerzett. Az 1960-as évek közepe óta a komáromi fürdõ fokozatosan fejlõdött,
sorra nyíltak a különbözõ medencék, élményelemek, ma már egész évben várja a gyógyulni, pihenni,
kikapcsolódni vágyó fürdõzõket.A gyógyvíz
A fürdõ területén a medencékben kalcium-magnézium-hidrokarbonátos, kloridos és szulfátos minõsített
gyógyvíz található, amely degeneratív gerinc és ízületi betegségek, kopások, meszesedések, továbbá
köszvény kezelésére is alkalmas. Mindezeken felül mûtétek utáni rehabilitációra is kitûnõ hatással van.
A fürdõ gyógyvize gazdag ásványi-anyag tartalmának köszönhetõen fürdõkúrára is alkalmas, amelyet
gyógyászati kezelésekkel tehetünk teljessé. Jól képzett reumatológus szakorvosok egyénre szabva állítják
össze a kezeléseket, továbbá ellenõrzik a betegek állapotát. A kezeléseket szakképzett fizioterápiás
asszisztensek, gyógymasszõrök végzik. A mozgásukban korlátozott vendégek fõépületen belüli közlekedését
lift segíti. A gyógyfürdõben az OEP által finanszírozott kezelések is elérhetõk.A fürdõ látogatása,
szolgáltatásai
A fürdõben külsõ és belsõ élmény- és gyógyvizes medencék, valamint rönk és finn szaunák mûködnek egész
évben.
Összesen tíz medence található a létesítményben. A fedett részen egy gyógy- és úszómedence, valamint
egy tanmedence és egy jakuzzi, a szépen parkosított, gondozott szabadterületen pedig a két, egész évben
nyitva tartó gyógyvizes mellett, nyáron úszó-, élmény- és gyermekmedencék vannak. A nyári szezonban
családi csúszda is várja a vendégeket.Gyermekvilág
A gyermekek a téli és a nyári idõszakban sem unatkozhatnak, olyan érdekes vízi játékok várják õket, mint a
vízi kosárlabda, az úszó sziget, a vidám csikóhal vagy a mosolygós cápa. A nyári melegben a legkisebb
gyerkõcöktõl a nagyobbakig a kétféle vízmélységû, élményelemekkel, vidám állatfigurákkal és
kígyócsúszdával felszerelt gyermekmedencékben lubickolhatnak.
Amennyiben a vízi kalandok után a gyerekek másra vágynak, úgy két gazdagon felszerelt, szárazföldi
játszótéren is játszhatnak. Külön kuriózum a római kori homokozó, ahol a kis régészek kincseket találhatnak,
amelyeket haza is vihetnek.
Szaunavilág
A szauna világban 2 finn szauna és egy rönkszauna, valamint egy infraszauna is mûködik. A rusztikus r
önkszauna és az azt övezõ hangulatos kertben lévõ, régi korokat megidézõ dézsás merülõ és vödrös
zuhany teszi teljessé a szaunázás élményét. A hetente több alkalommal is megrendezett SzaunaSzeánsz
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