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Kısaca Konu Başlıkları gizle
1 Gümüldür Aquapark Yalı Castle
1.1 PARK ve KAYDIRAKLARIN AÇILIŞ ve KAPANIŞ SAATLERİ
1.2 GİRİŞ ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER
1.3 DİĞER HİZMETLER
İzmir’de eğlenceye doymak isteyen herkesin gitmesi deneyimlemesi gereken bir eğlence
mekanı keşfettim. Kendinize bir iyilik yapın ve ailecek aquapark eğlencesine gidin, kesinlikle
pişman olmayacaksınız. Benim tamamen spontane bir şekilde yolum düştü ve ailece
inanılmaz bir gün geçirdik. Ayrıca öyle tahmin ettiğiniz gibi fahiş fiyatlarda harcamadım.
Şimdi bence İzmir’de gidilebilecek en iyi aquapark hakkında biraz bilgi vereyim;

Gümüldür Aquapark Yalı Castle
İzmir’de portakal ağaçlarının ardına gizlenmiş güzeller güzeli Gümüldür 3000 yıllık kadim
tarihini bugünün modernizmiyle buluşturuyor. Narenciye üretimi ve upuzun plajlarıyla ünlü
olan semt 2008 yılından beri Türkiye’deki en büyük aquaparklardan biri olan Gümüldür
Aquapark Yalı Castle’a ev sahipliği yapıyor. Tesis 19 dönümlük oldukça geniş bir araziye
kurulmuş ve çok sayıda kaydırak ve havuz varyasyonuna sahip. 18 farklı su kaydırağı uzun –
orta – kısa boyutlara sahip. Hem yetişkinlere hem çocuklara özel tasarlanmış su kaydırakları
arasında tüm dünyada popüler olan kaydırakları da görmek mümkün: Space Tunnel, Body
Slides, Multi Slide, Tube Freefall, Kamikaze, High Kamikaze, Hill Slide (Yamaç),
Rafting Slide, Black Hole Bugi Bugi, Kid’s Club, Dalga Havuzu, Jakuzi Havuz,
Tembel Nehir, Yağmur Pisti…
Su kaydırakları dışında Dalga Havuzu, Tembel Nehir, Yağmur Pisti gibi çeşitli havuz ve
aktivite alanları bulunuyor. Çocuklara özel olarak tasarlanmış su kaydırakları ve havuzlar
Kids Club denilen bir alanda kurulmuş. Bu alanda özellikle, çocukların çok sevindiği ve
fotoğraf çekilmeden ayrılmadıkları Korsan Gemisi dikkat çekiyor. Bunların dışında tesis
içinde yemek ve içmek tamamen bedava. Sabah erkenden açılan açık büfe gün boyu açık ve
içinden istediğin yiyecek veya içecekten istediğiniz kadar, gün boyunca alabiliyorsunuz.
İkramlari atıştırmalıklar, tatlılar dışında öğle ana yemeği genelde fastfood tarzı (pizza,
hamburger, vb) gibi yemeklerden oluşuyor.
Tesisin fiyatları dönem dönem değişse de genelde diğer aquaparklara göre daha uygun
fiyatlara sahip. Gümüldür Aquapark Yalı Castle servis hizmeti de veriyor. İzmir’in her
semtinden ve Manisa’dan ziyaretçilerinin çok uygun ücretlerle gidiş dönüş ulaşımını
sağlıyor.
Bu PDF içerik konuanlatimi.net sitesine aittir ve farklı bir web sitesinde tıklanabilir kaynak
link verilmeden paylaşılması / görüntülenmesi yasaktır.
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Gümüldür Aquapark Yalı Castle web sitesinden online bilet alırsanız sabahları sıra
beklemeden VIP giriş imkanına da sahip oluyorsunuz…

PARK ve KAYDIRAKLARIN AÇILIŞ ve KAPANIŞ SAATLERİ
PARK GİRİŞ – ÇIKIŞ SAATLERİ

: 10:00 – 18:00

DENİZ & PLAJ KULLANIM SAATLERİ

: 10:00 – 17:00

SU KAYDIRAKLARI AÇILIŞ – KAPANIŞ SAATLERİ

: 10:00 – 17:30

GİRİŞ ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER
Hoş geldiniz ikramları :

(10:30 – 11:30 saatleri arası)

Öğle Yemeği Snack :

(11:30 – 15:30 saatleri arası)

Lokma Saati :

(15:30 – 17:00 saatleri arası)

Alkolsüz İçecekler :

(10:00 – 17:30 saatleri arası)

DİĞER HİZMETLER
Şemsiye, Şezlong ve Botlar
Animasyon, Step, Aerobik
Plaj ve Su Voleybolu
Soyunma kabinleri, Soyunma dolapları ve Duşlar
Revir (Sadece ilk yardım, pansuman ve basit müdahaleyi kapsamaktadır.)
İletişim:
0532 246 49 56
0232 439 0 333
Yol Tarifi
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