
Suntago Park of Poland 

Dnia 27.07.2021 roku po raz pierwszy w historii naszej placówki 

wybraliśmy się do Suntago – park wodny do miejscowości Wręcza w powiecie 

żyrardowskim. Jest to największy 

zadaszony park wodny w Polsce i 

Europie, mogący pomieścić do 15 

000 osób. Zajął 10. miejsce w 

rankingu najlepszych parków 

wodnych Europy według European 

Star Award. Podzielony jest na 3 strefy tematyczne: Jamango, Relax i Saunaria. 

Wychowankowie pod opieką wychowawców mieli możliwość skorzystania ze 

wszystkich trzech stref.  

Rozpoczęliśmy od strefy Relax , która przeznaczona jest do odpoczynku i 

relaksu. Posadzono tu 400 palm głównie z Florydy, Kostaryki iMalezji. 

Znajduje się tu basen 

termalny o powierzchni 

840 m² oraz ogród o 

powierzchni 20 000 m². 

Rozsuwany dach w tej 

strefie pozwola na 

odkrycie basenów w 

słoneczne dni. Oprócz 

tego w tej strefie można korzystać z gabinetów masażu, basenów witalnych, 3 

basenów typu "Dead Sea" oraz solariów. 

Głodni wrażeń przeszliśmy do strefy Jamango, gdzie natychmiast 

wskoczyliśmy do rwącej rzeki, a następnie do basenu z falami. W końcu 

przyszedł czas na zjeżdżalnie, gdzie wrażenia były przeogromne… Najdłuższa 

zjeżdżalnia „Jungle Eclipse” mierzy 320 metrów, co czyni ją największą w 



Europie. Znajdują się tu również między innymi: zjeżdżalnie pontonowe 

przeznaczone dla 1, 2 i 4 osób (Neon Torpedo, Tiger's Race, Hunters Raft Race 

I i Hunters Raft Race II, Mad Octopus, Green Mamba); zjeżdżanie z zapadniami 

(Jaw Drop, Crazy Drive); ośmiotorowa zjeżdżalnia „Rainbow Race”, po której 

zjeżdżać będzie się na specjalnych przeznaczonych do tego matach głową do 

przodu, oraz wiele innych. 

 Jako ostatnią strefę odwiedziliśmy Saunarię. Strefa saun powierzchni 

2500 m². W Saunarii ma znaleźć się 12 tematycznych atrakcji, między innymi 

sauny: "Łaźnia Turecka", "Rajska Plaża", "Aromatyczna", "Valhalla", "Wioska 

Egipska", "Akwarium", "Koreańska Sala Wypoczynku" i prysznic Calla. 

Po ponad sześciu godzinach aktywnego wypoczynku opuściliśmy park 

wodny i przyszedł czas na powrót do placówki. Po drodze jeszcze tradycyjnie 

już KFC… i jazda… 
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