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Rozszerza się teren prac na budowie Suntago Wodny Świat  

 

Pięć miesięcy temu we Wręczy pod Mszczonowem ruszyły prace na budowie największego w 

Europie Środkowo-Wschodniej parku wodnego Suntago Wodny Świat. Po tym czasie na ukończeniu 

jest już część prac ziemnych przy basenach, a wkrótce teren budowy się poszerzy. Jest już także 

zgoda na realizację drogi dojazdowej do parku wodnego. 

 

Pierwsza łopata na budowie kompleksu Park of Poland została wbita dokładnie pięć miesięcy temu. 

Prace we Wręczy postępują zgodnie z planem i pierwsze działania są już na ukończeniu.  

Dobiegają końca prace przy wylewaniu stóp i ław fundamentowych w jednym z dwóch głównych 

basenów Suntago Wodny Świat, a wkrótce ruszą analogiczne działania przy drugim z nich. W niemal 

90% wykonano już też kanalizację podposadzkową.  

Na budowie trwają obecnie intensywne przygotowania do wykonania odwiertu termalnego, który 

będzie zasilał jeden z basenów. Pracujemy również nad projektami przyłączy Suntago Wodny Świat 

do sieci gazowej i elektrycznej, które zrealizowane zostaną w przyszłym roku. 

- Nad budową we Wręczy w najbliższym czasie górować będzie drugi już żuraw, co oznacza 

rozpoczęcie prac żelbetowych w kolejnej części obiektu. Docelowo w tym miejscu powstaną szatnie, w 

których znajdzie się aż 8 tys. szafek dla gości – mówi Marcin Grabowski, Project Manager Park of 

Poland. 

 

140 tirów atrakcji 

Jedną z głównych atrakcji parku wodnego będzie 24 zjeżdżalni o łącznej długości sięgającej 3,2 km.  

Jeszcze w tym roku mają one przyjechać do Wręczy. Będzie to transportowe wyzwanie, ponieważ 

potrzebnych będzie aż 140 tirów. Największa ze zjeżdżalni będzie mieć 320 m i będzie to najdłuższa 

taka atrakcja w Europie. W linii prostej to wielkość zbliżona do paryskiej wieży Eiffla. 

 

Bezpośredni dojazd 

W ostatnim czasie główna droga dojazdowa do Suntago Wodny Świat uzyskała zgodę na realizację. 

Będzie ona prowadziła z ronda Słabomierz na drodze krajowej nr 50 bezpośrednio do działki, na 

której znajduje się Suntago Wodny Świat. – Z informacji jakie mamy wynika, że gminy planują 

przetarg na realizację tej drogi w okresie zimowym, a już na wiosnę zaczną jej realizację – mówi 

Marcin Grabowski, Project Manager Park of Poland. 



 

 

 

 

 

Inwestycja warta 150 mln euro zakończy się w ciągu dwóch lat i stworzy około 600 miejsc pracy. 

Projekt będzie finansowany ze środków własnych inwestora - spółki Global City Holdings – oraz 

kredytów bankowych. 

Suntago Wodny Świat będzie największym parkiem wodnym w Europie Środkowo-Wschodniej i 

pierwszym etapem kompleksu Park of Poland. W obiekcie zaplanowano dwadzieścia cztery 

zjeżdżalnie, łaźnie termalne, baseny mineralne, kompleks spa oraz ponad dziesięć różnego rodzaju 

saun.  

 

Film prezentujący Suntago Wodny Świat: https://youtu.be/noi4AdYHYq8  

 

Suntago Wodny Świat w liczbach: 

• Największy park wodny w Europie Środkowo-Wschodniej 

• Największy w Europie zadaszony park wodny 

• 24 zjeżdżalnie wodne, razem ponad 3 km 

• 320 m – długość najdłuższej zjeżdżalni w Europie 

• 15 000 – tyle w jednym dniu zmieści się osób w Suntago Wodny Świat 

• 2 500 bezpłatnych miejsc parkingowych 

• 10 różnego rodzaju saun 

• 67 000 mkw. – powierzchnia budowlana obiektu 

• 20 ha – powierzchnia działki na której powstanie Suntago Wodny Świat 

• 20 000 mkw. – powierzchnia ogrodu przylegającego do basenu 

• 3 500 mkw. – całkowita powierzchnia basenów 

• 1 000 mkw. – powierzchnia największego basenu krytego  

• 700 prawdziwych palm na terenie ogrodu 

• 5 restauracji oraz 4 bary przy basenach 

• Położenie w odległości 40 km od Warszawy i 70 km od Łodzi, między autostradą A2 a drogą 

ekspresową S8 

 

 

 



 

 

 

Więcej informacji: 

Piotr Wojtaszek 

NBS Communications 

T: + 48 500 202 355 

E: pwojtaszek@nbs.com.pl 

 

Ewelina Jędrysiak 

Global City Holdings 

T:  +48 (22) 241 99 72 

E: info@globalcityholdings.com 

 


