Od roku 2010 je největším turistickým lákadlem Kdyně Centrum vodní zábavy. Milovníci vodních
radovánek zde naleznou 25 m dlouhý plavecký bazén se třemi dráhami, dva propojené dětské bazénky
a řadu vodních atrakcí jako jsou masážní trysky, trubková masážní lehátka a nejmenším je určená atrakce
vodní ježek. Děti a mládež jistě nejvíce ocení 60ti metrový tobogán, který je dominantou bazénové části
a vodní houpačku. Součástí objektu je také wellness centrum, které nabízí finskou saunu, osmánskou
parní lázeň a laconium. Novým způsobem je řešena dezinfekce vody - není používána chemická
sloučenina, ale je užita elektronická aktivace kuchyňské soli - díky tomu není voda agresivní, nepálí z ní
oči a nevyvolává alergické reakce. Centrum vodní zábavy má otevřeno denně od 10:00 do 22:00 hodin.
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POZNEJ POŠUMAVÍ

Město Kdyně leží v nádherné krajině obklopené vrcholy a lesy mezi městy Domažlice a Klatovy.
Nad městem se tyčí zřícenina hradu Rýzmberk, která kdysi střežila zemskou stezku procházející
Všerubským průsmykem. Kdyně je město památek, židovské historie a přežívajících pověstí.
Nejvýznamnější památkou je gotický kostel sv. Mikuláše ze 14. století, který tvoří charakteristickou siluetu
Kdyně. Velmi zajímavou stavbou je mohutná dvoupatrová radnice z 19. století s věžičkou a hodinovým
strojem. Vedle ní stojí brána staré přádelny ozdobená sochou ležícího lva. V areálu bývalé přádelny
mohou zájemci o historii navštívit muzeum Příhraničí, kde naleznou expozice věnované českobavorskému soužití v oblasti Všerubského průsmyku. V bývalé židovské synagoze můžete vidět expozici
židovské kultury, která zahrnuje dobové fotografie a předměty užívané židy při bohoslužbách, včetně
Tóry. Unikátem je zde židovská rituální lázeň Mikve, sloužící k duchovnímu očištění. Ve Kdyni můžete
obdivovat také ukázku lidové architektury a staré zástavby města. Při hlavní komunikaci totiž stojí
mohutný přízemní dům čp. 87 s roubenými stěnami v kožichu pocházející z konce 18. století. Nadšeni
budete i z překrásného a romantikého okolí Kdyně, které je velkou inspirací pro výlety do středověku,
při nichž můžete navštívit zříceniny hradů, hradní rozhledny nebo poutní místa se zázračnou vodou.
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Souřadnice GPS: 49°23´26.763´´N, 13°2´22.833´´E
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