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FÜRDŐK  
Fürdő neve Igali Fürdő 

Cím 7275 Igal, Rákóczi tér 30. 

Kapcsolattartó  
Telefon +36 82/573-059 

E-mail gyogyfurdo@igal.hu 

Web http://www.igal.hu/Gyogyfurdo/  

megközelítés  
Akadálymentes megközelítés lehetséges-e? autóval 

bejárat   
(Akadálymentes) bejárati ajtó szélessége (cm) 90 cm (külső) 
Az akadálymentes bejárat a teljes nyitvatartási 
időben rendelkezésre áll? 

igen 

Jegypénztár pult magassága 85 

Liftek száma (cm) nincs 

Liftajtó szélessége (cm) 
 

Liftkabin mélysége (cm) 
 

Milyen részlegek vannak a fürdőben? Gyógy-, Strand-, Élményfürdő, Szaunavilág, 
Gyógyszolgáltatások; összesen 13 medence:  
Külső részen                                                                                           
2  (részben fedett) termál medence  
3 gyermek élménymedence ; 1 úszómedence  
Kültéri gyógyvizes élménymedence ; 
Belső részben:                                                                                       
2 termálmedence, egyik termál-, másik tiszta gyógyvízzel 
feltöltött; belső élménymedence 105 nm;  
Gyermek pancsoló  
Merülő medence 
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Van-e beemelő a medencékhez? Benti termálvizes élménymedencénél fix, plusz  van  1 mobil 
beemelő, külső és belső medencékhez egyaránt használható 

Melyik részlegen van a.m. mosdó? A recepció-büfé résznél a földszinten, az öltözőből nyílik 
nemenként 1 am.mosdó zuhanyzóval; Kinti részen a női 
mosdóban  

A.m. mosdó büfénél  
Mosdóajtó szélessége (cm) 105  cm 

Befelé vagy kifelé nyílik, esetleg tolóajtó? kifelé 

WC magassága (cm) 49 cm 
Van-e hely a WC bal v. jobb oldalán hely a 
kerekesszéknek? jobb oldalon  
Van-e kapaszkodó a WC-nél? (jobb/bal/mindkét 
oldal) mindkét oldal 

Lehet-e fel/lehajtani őket? jobb fix, bal felhajtható 

Kézmosó magassága (cm) 85 cm 

Van-e külön a.m. öltöző/zuhanyzó? Van függönnyel körülvett öltöző fülke (fedett részen) 

Öltöző bejárata:   
Beltéri öltözőből nyíló mosdó és zuhanyzó (ffi és 
női)  
Ajtó szélessége (cm) 105 cm 

Kifelé vagy befelé nyílik? befelé 

WC magassága (cm) 48 cm 
Van-e hely a WC bal v. jobb oldalán hely a 
kerekesszéknek? jobb 
Van-e kapaszkodó a WC-nél? (jobb/bal/mindkét 
oldal) mindkét oldal 

Lehet-e fel/lehajtani őket? bal fix, jobb felhajtható 

Perem nélküli zuhanyozó van? igen 

Fürdőkád (beemelővel) van? nincs 
Kapaszkodó a zuhanyzóban van-e és hány 
db? nincs 

Melyik oldalon van(nak) a kapaszkodó(k)?  
Van-e fürdőszék a zuhanyzóban? van 
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Magassága/szélessége/mélysége (cm) 47/40/37 

Kézmosó magassága (cm) 84 cm 

Szabadtéren lévő am. mosdó  
Mosdóajtó szélessége (cm) 90 cm 

Befelé vagy kifelé nyílik, esetleg tolóajtó? befelé 

WC magassága (cm) 42 cm 
Van-e hely a WC bal v. jobb oldalán hely a 
kerekesszéknek? jobbra 
Van-e kapaszkodó a WC-nél? (jobb/bal/mindkét 
oldal) mindkét oldal 

Lehet-e fel/lehajtani őket? jobb oldali felhajtható, bal o. fix vízszintes  

Kézmosó magassága (cm) 78 cm 

A fürdő egész évben nyitva tart? igen (kivéve a strand rész) 

Egyéb megjegyzések, javaslatok 
Nyáron kinti büfék is üzemelnek; épületen belüli lábmosó 
műanyag áthidalóval ellátott 

 
Akadályementes szálláslehetőség a közelben lévő Napsugár 
Házban. 

  
 
 
            
 


