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felváltva üzemelnek, mindig akad érde-
kesség, de aki unja a bent tartózkodást, 
meleg vízben üldögélve tekinthet körbe a 
téli Nagyváradon: az egyik medence „kom-
munikál” a külvilággal, külső része télen is 
nyitva van. Nem kis élmény a gőzölgő forró 
vízből nézegetni a hófödte tájat, miközben 
a szomszédos Sebes-Körös felett sirályok 
visonganak.

A belépő 12 órás tartózkodásra jogosít 
fel, reggel 10-től este 10 óráig lehet marad-
ni, és nincs ok a korai távozásra, hiszen a 
létesítménynek kávézója és étterme is van. 
Elfogadható, szinte napi menü áron lehet 
itt ebédelni, az általunk választott ebéd – 
csorba, rántott sajt, tarhonya és víz – 34 
lej. Nemcsak fi nom, jól is lakunk vele.

Fürdőkultúra gyerekcipőben
A látogatók zöme többnyire a magyaror-
szági fürdőhelyeket – Hajdúszoboszlót, 
Gyulát stb. – váltotta le a váradi akvapark-
ra, de úgy tűnik, nem sok fürdőkultúra 
ragadt rájuk anyaországi vendéglátóiktól. 
Az étteremben egyesek törülköző nélkül, 
vizes fürdőruhában csapják le magukat 
az épp felszabadult székre, fi ttyet sem 
hányva arra, hogy utánuk még másnak 
is le kellene ülni. De a szaunába is sokan 
törülköző, lepel nélkül érkeznek, hiába 

van kikészítve számukra a frissen mosott 
lepedő a bejárati pultra. Hangoskodók is 
akadnak, a sókamrába utánunk érkező ol-
téniai társaság, úgy tűnik, nem tudja, hogy 
nem ez a megfelelőbb helyszín arra, hogy 
megbeszéljék a legújabb iPhone előnye-
it-hátrányait, hiszen mások relaxálni, ki-
kapcsolódni jönnek ide. Még szerencse, 
hogy szaunából több is akad, a szárazabb 
fi nn és párásabb orosz izzasztókamra egy-
aránt 60-90 Celsius-fokos, előbbi jóval 
melegebbnek tűnik, nem is bírjuk soká-
ig. A jóval enyhébb aromaterápiás szau-
na már kellemesebb, a lehűlni vágyókat 
a hideg vizes medence mellett jégkamra 
is várja. Igaz, az alacsony hőmérsékletet 
nem jéggel, hanem légkondicionáló beren-
dezéssel biztosítják, mesélik egymásnak 
nevetve fürdőzésben jártas, akcentusuk 

alapján magyarországi szomszédaink. Az 
előtérben ivókutak, zuhanyzók is vannak, 
de nyugágyakon is lehet hűsölni.

Törökfürdő – a nyugalom oázisa
Bár a nagyváradiak nem szívesen emlé-
keznek vissza a török hódoltság idejére, 
a Nymphaea akvapark legkellemesebb, 
legnyugisabb része kétségtelenül a török-
fürdő – valószínűleg épp a 25 lejes felár-

nak köszönhetően. A szaunákhoz hason-
lóan külön beléptetőrendszerrel felszerelt 
termálvizes részlegen hangulatvilágítás, 
relaxációs zene fogad, az öt, különböző 
hőmérsékletű termálvízzel töltött meden-
cében alig féltucat vendég – a kinti gyerek-
zsivajhoz képest a nyugalom oázisaként 
hat. 28 fokostól 40 fokos vízig terjed a kí-
nálat, a termálvíz lágy érintése valóságos 
felüdülés a bőrnek a kinti vegyszeres víz 
után. Gőzkamra, relaxációs szoba is van, 
ahol ki lehet nyúlni egy rövidebb sziesztá-
ra, de masszázsra is van lehetőség. Nem is 
nagyon akaródzik innen elmenni.

„Örülünk, hogy egyre több vendég jön 
hozzánk kikapcsolódni, mindent megte-
szünk, hogy megfeleljünk az elvárásaiknak, 
és máskor is visszatérjenek” – nyilatkozta a 
napokban Liviu Andrica, a váradi önkor-

mányzat közterület-fenntartó vállalatának 
igazgatója. Az akvaparkot üzemeltető vál-
lalat vezetője szerint a téli ünnepek alatt, 
2019. december 25. és 2020. január 5. között 
több mint 17 ezer vendég fordult meg az él-
ményfürdőben, a jegyek zöme elővételben 
elkelt, alig kellett megnyitni a kasszákat. 
A nagy kereslet miatt ilyenkor csak egész 
napos jegyet árulnak, kisebb érdeklődés 
esetén 30 lejért 3 órára is adott a fürdőzési 

lehetőség, míg 35 lejért 17 órától 22 óráig lu-
bickolhatnak a vendégek. Az élményfürdő 
ugyanis nemcsak a hivatalos szabadnapok 
alatt népszerű, hét közben is látogatják. 
Télen átlagban 600, nyáron 1500 vendég 
szokott itt megfordulni naponta, zömében 
romániaiak, a külföldi látogatók csupán a 
vendégek 2-3 százalékát teszik ki.

Az aranytojást tojó tyúk
A 2016-ban 20 millió eurós beruházással 
megnyitott Nymphaea akvapark kétségte-
lenül az Ilie Bolojan polgármester vezette 
önkormányzat legjövedelmezőbb üzlete, 
egyben a legnagyobb ilyen jellegű beruhá-
zás a régióban. Miközben az összeg felét az 
Európai Unió biztosította, már első évben 
14 millió lejes (3,2 millió euró) bevételt és 
4,8 millió lejes (1,04 millió euró) profi tot 

termelt. Ezt 2018-ban szinte sikerült meg-
duplázni, 90 százalékos volt a gazdasági 
növekedés, és a létesítmény napról napra 
népszerűbb.

Bár évente mintegy százezer eurót fektet 
a fejlesztésébe, korszerű gépekkel való el-
látásába, reklámozásra, valóságos arany-
tojást tojó tyúk az önkormányzat számára. 
„Fejleszteni szeretnénk a vendégek szó-
rakozási lehetőségeit, főleg gyerekeknek 
és fi ataloknak szerveznénk itt rendezvé-
nyeket, előadásokat, koncerteket” – nyi-
latkozta a sajtónak a további tervekről 
Liviu Andrica igazgató, aki szerint erre 
tavaly 100 ezer eurót különítettek el a vá-
roskasszából. Ez az összeg még az átlagos 
havi bevétel felét sem teszi ki. „Még télen 
is profi tot termelünk, az átlagbevétel 250 
ezer euró havonta” – mondta az igazgató.

Így nem csoda, hogy a nagyváradi önkor-
mányzat újabb hasonló beruházást tervez: 
az Őssi strandot is akvaparkká alakítaná. 
Az új létesítmény tervét 2018-ban jelentette 
be Ilie Bolojan polgármester, aki szerint a 
meglévő termálvizes strandot a szomszéd-
ban található 2,5 hektáros területtel bőví-
tenék ki. A létesítmény két részből állna: 
strandból, illetve egy wellness- és sparész-
legből. A projektre megpróbálnak uniós 
forrásokat lehívni, ha pedig nem sikerül, 
saját forrásokból valósítanák meg.

A Nymphaea akvapark ugyanis beváltot-
ta a hozzá fűzött reményeket, mondják az 
illetékesek: turistákat vonz a Körös-parti 
városba, akik előszeretettel látogatnak 
meg más idegenforgalmi létesítményeket, 
vendéglátóipari egységeket is. Ilie Bolojan 
az akvaparkkal mintegy konkurenciát te-
remt a közeli Félixfürdőnek, így kárpótol-
va magát a két sikertelen egyesítési nép-
szavazásért. Hogy elegendő támogatás 
hiányában nem sikerült a megyeszékhely-
hez csatolni a Félixfürdőt és Püspökfürdőt 
magában foglaló szomszédos községet, 
Váradszentmártont. Bár tervéről mai napig 
nem mondott le, megvalósításáig Váradon 
teremt „fürdőparadicsomot”.

Főleg a gyerekeket várja rengeteg szórakozási lehetőséggel az akvapark benti részlege 

A többféle szaunára a 12 lejes különdíj ellenére is megéri befi zetni 

 » Bár a nagyváradiak nem szí-
vesen emlékeznek vissza a török 
hódoltság idejére, a Nymphaea 
akvapark legkellemesebb, leg-
nyugisabb része kétségtelenül a 
törökfürdő – valószínűleg épp a 
25 lejes felárnak köszönhetően.

 » A Nymphaea akvapark bevál-
totta a hozzá fűzött reményeket, 
mondják az illetékesek: turistá-
kat vonz a Körös-parti városba, 
akik előszeretettel látogatnak 
meg más idegenforgalmi léte-
sítményeket, vendéglátóipari 
egységeket is.




