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Baseny Tropikalne



W naszym parku wodnym na ponad 11,5 tys. m2 przygotowaliśmy dla Ciebie 
kojące baseny witalne oraz jacuzzi, w których możesz zapomnieć                              
o codzienności spoglądając na żywe palmy z najdalszych zakątków świata. 
Rozkoszuj się naszymi egzotycznymi drinkami przygotowanymi przez 
profesjonalnych barmanów. Poczuj chłodny powiew wiatru i zapach lasu                  
w gorące dni, dzięki rozsuwanemu dachowi. A swoim dzieciom zafunduj 
nieograniczoną rozrywkę w naszej strefie dla najmłodszych. Razem z nimi daj 
się ponieść chwili zapomnienia na trzech zjeżdżalniach wodnych. 

Zanurz się

W  SER CU G ÓR ŚW I ĘTOKR Z YSK ICH !

W TROPIKALNYM RAJU

Tropikalna, słoneczna wyspa przez 365 dni w roku? Baseny Tropikalne 
Binkowski Resort to nieograniczony wypoczynek i zabawa pośród bogatej 
egzotycznej roślinności oraz krystalicznie ciepłej wody mającej ponad 30°C. 

Ciesz się błogim relaksem 
i korzystaj z atrakcji w tropikach!



Odkryj nowy wymiar relaksu

B A SENY  REKR E ACYJ N E I WITALN E Odkryj błogi relaks w naszym basenie z barem wodnym, naszych jacuzzi 
umożliwiającymi masowanie stóp i kręgosłupa. 

Skorzystaj z basenów witalnych z dodatkami jodków, siarczanów oraz alg 
morskich. Wśród palm odnajdziesz Błękitną Lagunę, Baseny Witalne oraz liczne 
baseny z hydromasażami.
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na wyciągnięcie ręki 365 dni w roku

 TROPIKALNY RAJ



Wsiądź w ponton i wyrusz w podróż
po tropikalnej wyspie!

LA Z Y  RIVE R
czyli w wolnym tłumaczeniu - leniwa rzeka to wodna wycieczka po naszym parku 
wodnym. W jej trakcie możesz rozkoszować się tropikalną roślinnością popijając 
egzotyczny koktajl.

Jedną z największych atrakcji Basenów Tropikalnych są niewątpliwe trzy 
zjeżdżalnie wodne o łącznej długości ponad 300 metrów. Ta największa, Magic 
Eye, pozwoli na 150 metrów bajecznej wyprawy 4-osobowym pontonem przez 
kolorowe strumienie światła dające kosmiczny, iluzoryczny efekt. Kolejne 
zjeżdżalnie to Rafting - 120-metrowa rura pontonowa oraz tak zwany lejek, w którym 
najmłodsi będą obracać się w wodnej zjeżdżalni i wpadać do lądowiska.

Z JEZ D Z ALNI E W O DNE
. .



Dla najmłodszych przygotowaliśmy specjalną strefę, w której czas się zatrzymuje. Kompleks wodnych 
zabawek, mini zjeżdżalnie, podwodne gejzery, hipopotamy i foki wystrzelające wodę to tylko część atrakcji, 
które tam się znalazły. Dziecięcy basen został wykończony ścianą obłożoną sztuczną skałą z wodospadami. 

Tryskające fontanny, magiczny tunel i wodne zwierzątka zapewnią świetną 
zabawę dla wszystkich dzieci. 

WOD N Y  PLAC Z ABAWBASEN  D LA  D Z I E C I

W tym basenie znów chciałbys być dzieckiem... Daj się ponieść fantazji i oddaj tropikalnej zabawie



Czym bylyby tropiki bez egzotycznych drinków?

Te w Basenach Tropikalnych Binkowski Resort podawane są w niepowtarzalnym wodnym barze umiejscowionym w 
głównej niecce basenowej. Koktajle tworzone są przez wykwalifikowanych barmanów dbających o każdy szczegół i 
odpowiednie proporcje. A jeśli zgłodniejesz, zajrzyj do naszej restauracji, gdzie czeka na Ciebie mnóstwo pyszności.

Zapraszamy do miejsca, w którym możesz pozwolić sobie na nieograniczony relaks 
oraz odprężenie. Basen, jacuzzi, grota solna i strefa saun - wszystkie te atrakcje 
zapewnią Ci rekreację oraz zdrową regenerację tak ciała, jak i ducha.

Głębokiego relaksu i odprężenia dopełnisz w klimatycznym Binkowski SPA. Nasz 
zespół tworzą pasjonaci, którzy sprawią, że każda wizyta będzie niezapomniana dla 
ciała i umysłu.

GA S T RONOM IA W E LLN E SS,  SWIAT  SAUN,  SPA
,



Drugi etap inwestycji zakłada oddanie do użytku tzw. strefy cichej. W jej skład wchodzić będzie kompleks 
saun na czele z sauną na 130 osób, która będzie przeszklona 8-metrową ścianą z widokiem na panoramę 
Kielc. 

W saunarium znajdą się sauny: solna sucha InfraRed (sauna na podczerwień jest doskonałą opcją dla osób, 
które nie mogą z różnych powodów korzystać z tradycyjnej sauny suchej czy mokrej), chlebowa (odmiana 
sauny suchej, w której zamontowany zostanie tradycyjny piec chlebowy), świętokrzyska (sauna sucha 
nawiązująca do regionu świętokrzyskiego, zaaranżowana w starym drewnie), parowa kwiatowa 
(poczujemy w niej zapachy naturalnych aromatów kwiatowych), parowa ziołowa (aromaty ziołowe sprawią, 
że goście poczują się jak na alpejskich łąkach) oraz HammalRassul (ceremoniał Rasul jest masażem 
błotem o różnych barwach i uziarnieniu oraz kąpieli w wilgotnym gorącym powietrzu sauny parowej) oraz 
pięć gabinetów SPA z nieziemskim widokiem na korony drzew Parku Baranowskiego.

Zwieńczeniem strefy cichej będzie basen letni na tarasie na wysokości 20 metrów, z którego goście 
zobaczą ponad koronami drzew przepiękny widok na rezerwat Kadzielnia i górę Karczówkę - wizytówki 
Kielc.

Binkowski Hotel to miejsce, w którym natura przeplata się z elegancją i nowoczesnością. Luksusowy                     
4-gwiazdkowy obiekt położony jest w Górach Świętokrzyskich, gdzie znajdziesz magiczną enklawę spokoju. 
Binkowski Resort oferuje nie tylko główny obiekt hotelowy, ale także nieco mniejszy budynek schowany między 
drzewami Parku Baranowskiego. Przytulny Dworek odnosi się do najlepszych tradycji regionu. Wyjątkową 
lokalizację gwarantuje położenie w środku lasu, na obrzeżach Kielc, z dala od miejskiego zgiełku. Dzięki temu 
możesz w ciszy i spokoju cieszyć się niepowtarzalnymi widokami, które zapamiętasz na długi czas. 

Górzyste, a jednocześnie łagodne ukształtowanie terenu naszej okolicy oraz liczne szlaki turystyczne, stoki 
narciarskie, ścieżki rowerowe i spacerowe sprawiają, że nasz hotel cieszy się szczególnym zainteresowaniem 
wśród podróżujących. W tej okolicy sporo atrakcji znajdą także nasi najmłodsi Goście. Do ich dyspozycji 
oddajemy plac zabaw oraz 20-metrową tyrolkę i kącik do obserwowania wiewiórek i ptaków. To nasi stali bywalcy 
ze względu na dużą liczbę drzew. Do Twojej dyspozycji oddajemy również strefę sportową, gdzie znajduje się 
siłownia i studio treningów personalnych.

RELAKS W KORONACH DRZEW

W SERCU PARKU BARANOWSKIEGO


