
24 MAJA - EUROPEJSKI DZIEŃ PARKÓW WODNYCH 

 

Niedługo - 24 maja - przypada Europejski Dzień Parków Wodnych.  

Jak wiecie parki wodne / Aquaparki pozostają jeszcze zamknięte, ale aby wybrać taki, 

który może sprostać naszym wymaganiom / potrzebom dobrze byłoby zapoznać się 

z kilkoma, jakie atrakcje dany oferuje, w jakiej odległości od naszego miejsca zamieszkania 

się znajduje. 

W tym roku otwarto na Mazowszu największy zadaszony park wodny w Europie. 

To Park of Poland Suntago Wodny Świat. Co w nim znajdziemy? Między innymi 

32 zjeżdżalnie, 12 saun, baseny mineralne z wodą drążoną i symulator surfingu. 

 

 

  

 

Szczegóły na stronie: parkofpoland.com 

Z naszej Bursy również organizowaliśmy wycieczki do mniejszych parków wodnych 

jak i tych większych - Aquaparków. Postaram się Wam krótko je scharakteryzować. 

Termy Maltańskie - Poznań 

216 km z Grudziądza, www.termymaltanskie.com.pl 

Znajdziemy tu m.in. zjeżdżalnie sezonowe  (przygotowane dla wszystkich lubiących 

prędkość i wielkie emocje). Otwarte są w sezonie letnim, o długości 23,4 m każda, 

to gwarancja dobrej rozrywki. Duża szybkość zjazdu i otwarty charakter to wyróżniające 

cechy tych zjeżdżalni. 

Zjeżdżalnia pontonowa o długości 124 metrów, z wypływem na zewnątrz. Całoroczna, 

zamknięta zjeżdżalnia o długości 54 m, gwarantuje dużą prędkość zjazdu i mocne wrażenia. 

Posiada wysoki spad przekraczający 20 procent: od 6,8 m do -3,10 m, a jej średnica wynosi 

800 mm. Jest również basen z falami, uruchomienie fali następuje po sygnale dźwiękowym. 

 



Aquapark Fala - Łódź 

235 km z Grudziądza, www.aquapark.lodz.pl 

Na wszystkich amatorów mocnych wrażeń i szalonej zabawy w Aquaparku FALA 

czekają dwie super skręcone MegaZjeżdżalnie. Są one czynne przez cały rok i dostępne 

w cenie biletu do obiektu. Każda MegaZjeżdżalnia wyposażona jest w dzienne efekty 

świetlne, a czerwona -  dodatkowo w światła LED gwarantujące jeszcze większą moc 

wizualnych przeżyć podczas zjazdu. Dodatkowo można wybierać z aż 7 trybów muzycznych, 

które gwarantują niezapomniane przeżycia podczas zjazdu! 

Dla miłośników mocnych wrażeń przygotowano zjeżdżalnię typu Kamikaze, czyli 

zjazd prosto w dół na tzw. „krechę”. Jej długość to 50,5 m, a kąt nachylenia wynosi 

aż 38 stopni. Punkt startowy zjeżdżalni znajduje się na wysokości 19,25 m, czyli na poziomie 

6 piętra w bloku. Zjazd trwa do 4-5 sek. w zależności od wagi ciała. Prędkość maksymalna 

jaką można osiągnąć to nawet 30km/h. 

Ponadto znajdziemy tam baseny rekreacyjne, most linowy nad wodą czy wanny 

solankowe. 

 

Aquapark Sopot  

141 km z Grudziądza, www.aquaparksopot.pl 

Oprócz basenów rekreacyjnych znajdziemy tam m.in.: jedyną w Polsce „dziką rzekę” 

o długości 71 metrów i różnicy poziomów 6 metrów. (warunek: min. 160 cm wzrostu), 

zjeżdżalnię familijną czy turbo (o długości 70m i różnicy poziomów 12m).  

 

Warmia Park - Pluski koło Olsztyna 

146 km z Grudziądza, www.warmiapark.pl 

Obiekt ten oferuje nam m.in. zjeżdżalnie: kamikaze (żółta) - o średnim nachyleniu 

ponad 30% i długości 34 m, ekstremalna, powyżej 12 roku życia; cebula (zielona) - długość 

19 m, ekstremalna, powyżej 12 roku życia dla umiejących pływać (głębokość powyżej 2 m); 

anakonda (czerwona) - o długości 104 m i spadku około 11%, rodzinna, łagodna, 

dla wszystkich. Ponadto znajdziemy również mini „rwącą rzekę”, 2 jacuzzi zewnętrzne, groty 

dla zakochanych czy mini ściankę wspinaczkową. 

 

Mateusz Czepek 

 


