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Bocskai Strand
4220 Hajdúböszörmény
Uzsok tér 1, Hungary

tel.: +36-52-371-653
e-mail: bocskaitermal@gmail.com
web: www.bocskaitermal.hu

N 47.6828421
E 21.4987531

30%

Voľný vstup pre druhú osobu ku jednej
celodennej dospelej vstupenke bez sauny
v letnej sezóne a 30 % zľava pre 1 - 4 osoby
na termálne kúpalisko mimo letnej sezóny

Egész napos felnőtt belépőjegy
megvásárlásával a másik jegy ingyenes
a Strand területére a nyári szezonban.
30% kedvezmény 1 - 4 személy részére
a gyógyfürdő jegy árából egész éven

LETNÉ KÚPALISKO denne od 9.00 do 19.00
• plavecký bazén s napínacím povrchom: 24-26 °C
• detský bazén: 29 °C
• zážitkový bazén s tobogánom: 27 °C
• bazény s liečivou vodou (chrliče, vodné delá, vírivka):
- 180 m2 32-33 °C
- 150 m2 35-36 °C
- 105 m2 35-38 °C
TERMÁLNE KÚPALISKO s plochou 1000 m2
očakáva hostí túžiacich po uzdravení a relaxe.
• 2 bazény s liečivou vodou: 32-34 °C a 36-38 °C
• bazén s horúcou liečivou vodou: 38-40 °C
• fyzioterapeutický bazén: 33-34 °C
• saunový ponorný bazén: 14-18 °C pitná voda
• parná kabína, sauna, miestnosť na odpočinok
• vonkajší bazén s liečivou vodou počas roka: 36-38 °C.
Pri termálnom kúpalisku mimo letnej sezónu krytý
plavecký 26-27°C a výukový bazén 29°C.

STRAND nyáron naponta 9-től 20 óráig
• feszített víztükrű úszómedence: 24-26 °C
• gyermekmedence: 29 °C
• strandmedence csúszdával: 27 °C
• termálmedencék (nyakzuhany, derékmasszázs,
pezsgőfürdő): - 180 m2 32-33 °C
- 150 m2 35-36 °C
- 105 m2 35-38 °C
A GYÓGYFÜRDŐ mintegy 1000 m2-en várja
a pihenni és gyógyulni vágyókat.
• 2db gyógymedence: 32-34 °C illetve 36-38 °C
• forró gyógymedence: 38-40 °C
• gyógytorna medence: 33-34 °C
• szauna merülő medence: 14-18 °C ivóvíz
• szauna, gőzkamra és pihenőszoba
• kültéri gyógymedence 36-38 °C.
Nyári szezonon kívül a gyógyfürdő részeként:
úszómedence 26-27 °C és tanmedence 29 °C működik.

Wellness VII (W7)

Wstęp gratis dla drugiej osoby przy
zakupie całodniowego wstępu na
kąpielisko letnie w sezonie.
Całorocznie 30% zniżki dla 1-4 os. od
ceny całodniowego biletu wstępu na
kąpielisko termalne.
KĄPIELISKO LETNIE otwarte codziennie 9:00-19:00
• basen pływacki z napięciem powierzchniowym 24-26°C
• basen dla dzieci 29°C
• basen ze zjeżdżalnią 27°C
• baseny w wodą leczniczą (bicze wodne, hydromasaże,
jacuzzi): - 180 m2 32-33°C
- 150 m2 35-36°C
- 105 m2 35-38°C
KĄPIELISKO TERMALNE o powierzchni 1000 m2
dla osób chcących zażyć kąpieli leczniczych i relaksu
- 2 baseny z wodą leczniczą 32-34°C i 36-38°C
- basen z gorącą wodą leczniczą 38-40°C
- basen fizjoterapeutyczny 33-34°C
- zimny basen po saunie 14-18°C, woda pitna
- kabina parowa, sauna, miejsce do odpoczywania
- całoroczny, zewnętrzny basen z wodą leczniczą 36-38°C
Poza sezonem letnim, przy kąpielisku termalnym jest
otwarty basen pływacki 26-27°C
i basen do nauki pływania 29°C

