
AQUAPARK
a Krytý bazén

Místa je zde dost, klidně si zde zahrajete i vámi 
přinesené hry jako například badminton. Během 
léta se zde pořádá i pár lekcí aerobiku.
Parkování je v těsné blízkosti areálu aquaparku.
Frenštátský aquapark nelze srovnávat s velkými 
vodními komplexy. Je menší, ale jeho atmosféra 
je velice příjemná a je návštěvníky oblíben a hojně 
navštěvován.

Město Frenštát pod Radhoštěm nabízí také možnost 
celoročního využití služeb krytého bazénu, který byl 
v nedávné době zrekonstruován.

Aktuální provozní dobu naleznete na
www.aquafrenstat.cz

Dvaceti pěti metrový, standardně dlouhý, nerezový 
bazén je vhodný pro závodní i kondiční plavání.
Bazén je využíván jak veřejností, tak i plaveckými 
oddíly. V létě je otevřen i vstup do přilehlé zahrady 
s možností opalování. Šatny jsou vybaveny saunou 
na prohřátí.

Upozornění:  Každý první čtvrtek v měsíci je krytý 
bazén uzavřen - sanitární den. Zavřeno je také 
pravidelně poslední týden v srpnu a první týden 
v září - 14 sanitárních dnů před dlouhou zimní 
sezónou.
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Městský aquapark v beskydském městečku 
Frenštát pod Radhoštěm je v provozu od roku 2001. 
Je moderně vybavený a nachází se u hlavní silnice 
na výjezdu z města směrem na Kopřivnici a Nový 
Jičín.

Provoz aquaparku je většinou od konce května 
do začátku září. Aktuální provozní dobu a ceník 

najdete na www.aquafrenstat.cz

Nerezové bazény, víceúčelový a dětský, jsou 
vyhřívané v rozmezí teploty 24 - 26 ºC. 
Naleznete zde vodní tobogán, skluzavku, vodní 
trysky, podvodní masáže, proudový kanál, vodní 
hřib, vodopád, šplhací síť a chrlič vody.
Samozřejmostí je občerstvení v areálu aquaparku a 
jeho pokrytí bezplatnou WI-FI.

Aquapark, kromě samotného koupání v 
nádherném prostředí podhůří Beskyd, skluzavky, 
tobogánu a ostatních vodních atrakcí, nabízí 
beach volejbalové hřiště a tři stoly na stolní 
tenis (volejbalový míč a pálky na ping-pong 
si návštěvníci mohou zapůjčit na pokladně). 

Beskydské nebe na Horečkách nebo rozhledna 
na Velkém Javorníku. 
V okolí se nachází i spousta cyklistických tras.  
Tím se frenštátský aquapark stává oblíbeným 
cílem mnoha turistů a návštěvníků regionu.

Provozovatelé aquaparku myslí i na bezpečnost 
vašich věcí a nabízí návštěvníkům jejich uložení 
do úschovny, nebo vám cenné věci ochotně 
pohlídají jejich zaměstnanci na vrátnici. 

Lehátka se zde nepůjčují, ale pečlivě udržovaný, 
uměle zavlažovaný trávník v celém areálu přímo 
vybízí k rozložení deky a relaxaci.

Pro naše nejmenší zde kromě brodítka naleznete 
i pískoviště se skluzavkou.

Poblíž aquaparku, který leží přímo v podhůří 
Moravskoslezských Beskyd, se nachází poměrně 
velké množství turistických cílů - Pustevny, 
Radhošť, Stezka Valaška, naučná stezka 


