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KIPRÓBÁLTUK A PARTIUMI ÖNKORMÁNYZAT LEGJÖVEDELMEZŐBB BERUHÁZÁSÁT, A HÁROM ÉVE MEGNYITOTT ÉLMÉNYFÜRDŐT

Elözönlik a látogatók a nagyváradi akvaparkot
Hároméves fennállása óta csúcsra hág 
a népszerűsége a nagyváradi akva-
parknak: a téli ünnepek ideje alatt 
több mint 17 ezer személy látogatott 
el az élményfürdőbe. Máramarostól 
Temesvárig, Kolozsvártól Sinaiáig az 
ország minden zugából érkeznek ide 
fürdőzők – mi is kipróbáltuk.

 » PAP MELINDA

„Ú gy tolonganak, mintha ingye-
nes lenne a belépés” – mondja 
nagyváradi barátunk, miköz-

ben a Nymphaea akvapark bejáratánál a lök-
dösődés közepette próbáljuk tartani a sort. 
Bár a létesítmény 10 órakor nyit, fél 10-kor 
rajtunk kívül még több tucat ember áll sor-
ban január 5-én, a karácsonyi szünidő utol-
só szabadnapján, legtöbben kisgyerekkel. 
„Több száz kilométert utaztunk, nem tudom 
elhinni, hogy nem biztos, hogy bejutunk” – 
panaszolja egy középkorú férfi , aki feleségé-
vel és két gyerekével Sinaiáról érkezett.

Nem ők az egyedüliek, akik az ország 
másik végéből keltek útra az élményfürdő-
zés kedvéért. A több száz férőhelyes par-
kolót megtöltő gépkocsik rendszámtábláit 
végigpásztázva kiderül: a létesítménynek 
az ország minden sarkában vannak ra-
jongói. Máramaros, Szilágy, Beszterce-Na-
szód, Maros, Temes, Szeben megyei autót 
egyaránt látni, és egy-egy olténiai jármű is 
feltűnik. A prímet kétségtelenül a Kolozs 
megyeiek viszik, ők vannak a legtöbben 
– Kolozsváron mai napig nincs hasonló 
létesítmény.

Mindenkire és mindenre gondolnak
Nagyváradi barátaimmal meg sem szóla-
lunk: ha nem jutunk be, irány Félixfürdő, 
ahol százméterenként kerül egy-egy ter-
málvizes fürdőzési lehetőség. Hiába helyi-
ek, ők sem voltak még a váradi akvapark-
ban, egyrészt a zsúfoltság miatt, másrészt 
mert a nagy érdeklődés ellenére nem kevés 
pénzbe kerül. Az egész napra szóló 60 lejes 
alapjegy csak az akvapark területére jogo-
sít fel, a szaunák használatához 12 lejes 
felárat kell fi zetni, és aki a törökfürdőt is 

igénybe venné, annak újabb 25 lejt kell le-
pengetnie – egy százas elmegy. Félixfürdő 
legkedveltebb strandjára, az Apollóba en-
nek feléért beengednek.

Mégis örülünk, hogy bejutunk, a 950 
férőhelyes beltéri részre nyitás előtt már 
csak 91 szabad jegy van, a többség online 
vásárolt belépőt. Nekünk ez nem sikerült, 
így előtte egy nappal a helyszínen szeret-
tük volna megvenni, de nem lehetett. „Mi 

mindenkinek meg akarjuk adni a lehető-
séget a bejutásra, bárhonnan is érkezzen” 
– hangsúlyozza az önkormányzati tulaj-
donban lévő létesítmény alkalmazottja. 
Jöjjünk reggel, legalább félórával nyitás 
előtt, ha el akarjuk kapni a maradék pár 
tucat jegy valamelyikét, tanácsolja. És iga-
za lesz, negyedórával nyitás után kiteszik 
a megtelt táblát.

Termálvíz – csak felárért
A kiszolgálásra nem lehet panasz, az al-
kalmazottak udvariasan irányítják a be-
jutás miatt aggódókat: tiszta és civilizált 
körülmények fogadnak, még bankautoma-
ta is van, ha netalán nem lenne készpén-
ze a vendégnek. A belépő gyanánt kapott 
karórát a boltban is fel lehet tölteni, ha 
többet szeretnénk költeni a tervezettnél; 
itt az otthon felejtett papucs is pótolható, 
sőt fürdőruhát is lehet venni, ha valakinek 

a városban sétálva támadt volna kedve 
a lubickoláshoz. És ha elunta az élmény-
parkrészleget, utólag is befi zethet egy kis 
szaunázásra, termálvizes fürdőzésre.

A közhiedelemmel ellentétben ugyanis 
az akvapark legtöbb medencéjében nem 
termálvíz, hanem melegített, klórozott víz 
van – hőmérséklete medencénként válto-
zik, 28 Celsius-fokostól 34 fokosig. Való-
színűleg tisztítási okokból dönthettek az 
építtetők a melegített víz mellett, a városi 
strandon ugyanis, melynek helyére az ak-
vapark épült anno, termálvízzel töltötték 
fel a medencéket – igaz, szűkebb volt a 
befogadóképessége. A Nymphaea akva-
park télen 950, nyáron – amikor a kültéri 
medencék, csúszdák is üzemelnek – 2200 
látogatót képes fogadni.

Középpontban a legkisebbek
A nem kevés látogató ellenére a létesít-
mény nem tűnik zsúfoltnak, a hatalmas 
üvegkupola növeli a teret, a berendezés 
is viszonylag szellős, az alsó szinten na-
pozóágyak helyett székek várják a vendé-
geket. Melyek zöme kisgyerekkel, család-
dal érkező baráti társaság – nem csoda, 

a kicsik számára nyújthatja a legnagyobb 
élményt a négyfajta benti medence. Ha 
megunták a vízben üldögélést, jakuzzira 
válthatnak – ebből is kettő van –, vagy a 
négy csúszda valamelyikét próbálhatják 
ki, a legkisebbek pedig a kalózhajó víz-
ágyúival lövöldözhetnek, vagy a központi 
sziklasziget alagútjaiban kergetőzhetnek. 
Mivel a csúszdák, hullám- és habfürdők 

Máramarostól Temesvárig erdélyi valamennyi megyéjéből érkeznek ide lubickolni vágyók 

Többfajta csúszda biztosítja a gondtalan szórakozást kicsiknek és nagyoknak egyaránt 

 » Az egész napra szóló 60 lejes 
alapjegy csak az akvapark terüle-
tére jogosít fel, a szaunák haszná-
latához 12 lejes felárat kell fi zetni, 
és aki a törökfürdőt is igénybe 
venné, annak újabb 25 lejt kell 
lepengetnie – egy százas elmegy.

 » A nem kevés látogató elle-
nére a létesítmény nem tűnik 
zsúfoltnak, a hatalmas üvegku-
pola növeli a teret, a berendezés 
is viszonylag szellős, az alsó 
szinten napozóágyak helyett szé-
kek várják a vendégeket. Melyek 
zöme kisgyerekkel, családdal 
érkező baráti társaság – nem cso-
da, a kicsik számára nyújthatja a 
legnagyobb élményt a négyfajta 
benti medence.
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