Servicii noi la Aquaparkul Nymphaea Joi , 5 Iulie 2018,
11:15
Odata cu vacan?a, Aquaparkul Nymphaea Oradea este asaltat de vizitatori, atat in c
ursul saptamanii, cat mai ales in weekend. Pentru confortul acestora, de curand a fost
deschis un al treilea punct de alimenta?ie publica, restaurantul C2, situat in partea de e
xterior a complexului, de unde vor putea fi servite la gratar ceafa de porc, piept de porc,
piept de pui, carnaciori, scari?a, mititei, pe langa cartofi pai, bautura sau inghe?ata.
Vizitatorii vor avea in exterior doua puncte de alimenta?ie publica, C2 ?i C3, cu sp
ecialita?i pregatite la gratar, in timp ce restaurantul din interior, C1, pune la dispozi?ie ma
ncare gatita. Tot pe partea de alimenta?ie, recent s-a infiin?at inca un bar, situat tot in pa
rtea de exterior a complexului - informeaza Liviu Andrica, directorul ADP Oradea.
Încarcarea bra?arilor, atat pentru consuma?ie, cat ?i pentru saune sau baia turceasca, se poat
e face doar de la punctele de incarcare. Pentru a facilita incarcarea bra?arilor, a fost d
eschis un al doilea punct de incarcare, situat langa Aquashop (magazin). În incinta Aq
uashopului func?ioneaza ?i primul punct de incarcare a bra?arilor.
Tot o noutate incepand din acest sezon estival sunt ?i cele trei monitoare LCD montate l
a restaurantul din interior ?i la cele doua puncte de alimenta?ie din exterior.
Toate acestea, pentru ca vizitatorii sa petreaca o zi sau un sejur de neuitat la cel mai
mare Aquapark din nord-vestul ?arii. Pentru asta au la dispozi?ie cele 15 bazine de inot ?i
relaxare atat in exterior, cat ?i in interior, 10 tobogane, structuri de joaca speciale pentru c
opii, ?ase saune, saloane de masaj, baie turceasca ?i terenuri de sport.
Pre?urile biletelor sunt acelea?i de la deschiderea Aquaparkului, ?i anume un bilet pen
tru adul?i costa 50 lei, biletul pentru elevi peste 14 ani pana la 18 ani ?i pensionari - 40 le
i, iar cele pentru copii peste 3 ani pana la 14 ani - 25 lei.
În cursul saptamanii pute?i beneficia atat de biletele de 3 ore, cat ?i de cele de la ora 17.
00. Biletele pentru trei ore sunt 25 lei pentru adul?i, 20 lei pentru elevi peste 14 ani p
ana la 18 ani ?i pensionari ?i 12 lei pentru copii peste 3 ani pana la 14 ani. De la ora 17
.00, adul?ii vor plati 30 lei, elevii peste 14 ani pana la 18 ani ?i pensionarii - 25 lei, iar co
piii peste 3 ani pana la 14 ani - 15 lei. Copiii pana la 3 ani au acces gratuit.
În weekenduri, minivacan?e sau sarbatori legale sunt emise bilete pe intreaga zi, iar in li
mita locurilor disponibile, ?i cele de la ora 17.00.

