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Od wmurowania ka-
mienia węgielnego
minęło dziewięć

miesięcy i widać nareszcie,
jak będzie prezentował się
największy kompleks rekre-
acyjny wŁodzi. 

SPACER WEWNĄTRZ
PIRAMID
Najszybciej prace posuwają
się wParku Tropikalnym. To
tutaj znajdzie się wejście do
aquaparku, kasy, sklepy i po-
mieszczenia biurowe. Prze-
bieralnie z ponad tysiącem
szafek zlokalizowane zostaną
z prawej strony budynku.
W piramidzie, która będzie
połączona z szatniami, goto-
wa jest już niecka najwięk-
szego wewnętrznego basenu
o powierzchni 816 metrów
kwadratowych. Podzielony
zostanie na dwie części – re-
kreacyjną (o nieregularnych
kształtach, m.in. z tzw. szyb-
ką rzeką i zadaszoną grotą
z masażami wodnymi) oraz

sportową (prostokąt o wy-
miarach 25x13 metrów).
Wszędzie bę-
dzie jednako-
wa głębokość –
1,3 metra. Wbu-
dynku znajdzie
się jeszcze bro-
dzik (25,5 mkw.)
i trzy jacuzzi. Naj-
większa atrakcja,
czyli basen ze
sztuczną falą i zjeż-
dżalniami, powsta-
je w trzeciej z pira-
mid. Jedna z nich,
nazwana roboczo
dziką rzeką, ma być
na tyle szeroka, by
można na niej zjeż-

dżać specjalnymi pontona-
mi. Wczęści zadaszonej kom-
pleksu pojawi się jeszcze po-
mieszczenie z siedmioma
saunami i stanowiskami do
masażu. Nie zabraknie tak-
że restauracji. Jeśli inwesto-
rowi uda się uzyskać zgodę
służb sanitarnych, do barku
będzie można podpłynąć.
Wprzyszłości wpodziemiach
restauracji ma powstać krę-
gielnia. 

LEŚNA PLAŻA
Najmniej zaawansowane są
prace przy części zewnętrz-
nej kompleksu. Wylano do-

piero pierwszą warstwę beto-
nu pod basen rekreacyjny,
identyczny, jak ten, znajdu-
jący się w środku. Powoli
wznoszona jest także kon-
strukcja dwóch wysokich na
22 metry i długich na 136
oraz 120 metrów zjeżdżalni
w kształcie rynien. Wbrew
pierwotnym założeniom nie
będą się one kończyć się na
dworze, lecz w budynku ze
sztuczną falą. Dzięki temu ło-
dzianie będą mogli korzystać
z nich przez cały rok. To nie
jedyna zmiana planów. 
– Zrezygnowaliśmy na ra-

zie z budowania tak zwanej

zjeżdżalni kamikadze – mó-
wi Witold Rosset, dyrektor ds.
rozwoju Aqua Park Łódź. 
– Planujemy zrobić ją dopie-
ro wprzyszłym roku. Całość
otoczona zostanie leśną pla-
żą wraz z placami zabaw dla
dzieci. 
Na razie nie jest dokład-

nie znana data otwarcia aqua-
parku ani jego nazwa. Inwe-
stor zamierza podać obydwie
informacje w maju. Już dzi-
siaj wiadomo jednak, że
pierwsi łodzianie będą mo-
gli skorzystać z atrakcji kom-
pleksu najwcześniej w sierp-
niu. •

Wylane niecki basenów
wewnętrznych, na dwóch z trzech
budynków wkształcie piramid
zamontowane konstrukcje
dachowe, częściowo już przeszklone
– tak wygląda obecnie aquapark
powstający na terenie byłego
kąpieliska Fala przy al. Unii
Lubelskiej. 

PIRAMIDY PNĄ SIĘ
WGÓRĘ

■ Powierzchnia terenu: 
10 hektarów

■ Liczba basenów: 
9

■ Powierzchnia lustra wody: 
2400 mkw. 

■ Wartość inwestycji: 
15 milionów euro

AQUAPARK W LICZBACH: 
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1. Park Tropikalny 2. Basen ze sztuczną falą. 3. Restauracja 4. Zjeżdżalnia kamikadze (powstanie w przyszłym roku) 
5. Brodzik (będzie się znajdował po drugiej stronie zjeżdżalni) 6. Basen rekreacyjny zewnętrzny (ostateczny kształt będzie
nieco inny) 7. Basen rekreacyjny wewnętrzny 8. Sauny i stanowiska masażu 9. Szatnie

W tym budynku powstaje największa atrakcja aquaparku 
– basen ze sztuczną falą. 

Niecka basenu sportowego jest już wylana. 

A tak – według projektantów 
– ma wyglądać wnętrze
piramidy. Czy z uroków
tropikalnej plaży łodzianie
będą mogli korzystać już 
w sierpniu?

AQUAPARK MA RUSZYĆ W SIERPNIU


