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W PROGRAMIE: Pobyt na basenach termalnych 3,5 godz. Zwiedzanie miasta Poprad. Czas wolny 1 godz. 
AQUA PACKET - wstęp do wszystkich basenów zewnętrznych i wewnętrznych parku wodnego: Otwarte baseny 
termalne, baseny relaksacyjne Blue Sapphire z Laser show, baseny Blue Diamond z barem wodnym, basen dziecięcy 
Treasure Island, 50m basen pływacki, sauna parowa, zjeżdżalnie, baseny Piramida Majów (letni sezon). 
 

Kompleks AquaCity znajduje się na Słowacji, w samy sercu Europy i jest położony u 
podnóża Wysokich Tatr - górskiego masywu, który jest częścią urzekająco pięknego 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kompleks leży nad geotermalnym źródłem, 
które dostarcza energii cieplnej na potrzeby AquaCity i miasta Poprad.  
Woda w basenach wydobywana jest na głębokości 1300 m i zawiera ponad 20 
różnych minerałów działających korzystnie na zdrowie człowieka. W trakcie 
procesu technologicznego woda schładzana jest z temperatury 50°C na 36 do 
38°C.Woda termalna w AquaCity Poprad posiada działanie lecznicze i pomaga przy 
problemach układu ruchowego, oddechowego oraz nerwowego, problemach 
z krążeniem krwi, oraz daje dobre efekty kosmetyczne.  
AQUA PACKET 
Na zewnątrz kompleksu znajduje się otwarty przez cały rok relaksacyjny basen 
siedzący, w którym znajdują się perełki, dysze do masażu, grzybek wodny oraz 
bujający dzwon, do dyspozycji jest również kryty basen pływacki o długości 33 m. 
Szczytem zabawy są kilkumetrowe, strome zjeżdżalnie, które posiadają mnóstwo 
zakrętów i niespodzianek.Latem można skorzystać z Piramidy Majów z 3 basenami 
ze stali nierdzewnej, z mnóstwem ślizgawek, zjeżdżalni i atrakcji wodnych, takich 
jak rwąca rzeka, grzybek, jeż wodny lub wodotryski. W Aquaparku znajdują się 
dwie całoroczne kryte zjeżdżalnie Twister i Czarna Dziura, gdzie miłośnicy 
adrenaliny mogą zjeżdżać do woli przez cały rok. Dużą atrakcją są kryte baseny 
relaksacyjne Blue Sapphire z dużą ilością atrakcji wodnych, jacuzzi, dyszy 
masujących i perełek oferujące wyjątkowy relaks w wodach termalnych. 
Pokaz laserowy 
Po aktywnym dniu w basenach, każdy wieczór umili niezwykły trójwymiarowy  
pokaz laserowy w krytych basenach Bule Sapphire, jedyne tego rodzaju    show  
w całej Europie. Pokaz laserów w AquaCity odbywa się dzięki wykorzystaniu 
najnowocześniejszych projektorów laserowych. Animowane obrazy 3D 
tajemniczo unoszą się w powietrzu tworząc niezapomniany spektakl 
teatralny. Holograficzne przedstawienie przygotowane dzięki najnowszym 
projektorom laserowym zapewni niezwykłe wrażenia. 
*bilety ulgowe przysługują seniorom powyżej 60 r.ż., niepełnosprawnym z 

legitymacją potwierdzającą grupę inwalidzką, studentom oraz dzieciom do lat 15 
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