®

Gorj, Tg-Jiu, Zona Garii, B-dul Republicii, Bl. 30, Parter; Cod 210152
Tel: 004-0253.22.74.35; 004-0253.22.43.20; 004-0353.40.13.12; 004-0353.40.13.13;
004-0723.38.73.73; 004-0745.30.44.77; Fax: 004-0253.22.74.36;
E-mail: rezervari@gorjtourism.ro
www.gorjtourism.ro Licenta Touroperator nr. 1345

Nr.360 / Serie C

CUI: RO 10581199; J18/185/1998; Cod I.A.T.A. 69210993; Membra ANAT, ANTREC, C.C.I.Gorj;

HAJDUSZOBOSZLO
Este situat în nord - estul Marii Câmpii Ungare, la 20 km sud de Debrecen, în comitatul HajduBihar.Oraşul este atestat documentar în anul 1075 cu numele de Szoboszlo când Regele Geza I a donat
domeniul regal Szoboszlo. Oraşul a început să se dezvolte după anul 1925 odată cu descoperirea apei termale.
Datorită efectelor terapeutice ale apei termale, staţiunea este cunoscută în întreaga lume. Apa termală are
o temperatură de 75 OC şi ajunge la suprafaţă de la o adăncime de 1110 m. Conţine iod, brom şi sare, fiind în
primul rând recomandată pentru afecţiuni reumatice. Peste 40 de feluri de tratamente stau la dispoziţia
clienţilor.
Hungarospa este cel mai mare complex de băi din Europa şi stă la dispoziţia turiştilor de mai mult de
70 de ani cu tratamente bazate pe apă termală. Clădirea băilor termale a fost renovată complet în anul 1999.
Dispune de patru piscine exterioare, în pavilion se găsesc alte trei piscine (interioare) cu apă termală de 32, 36 şi
38 sC. Pavilionul a fost renovat în anul 2002 când s-a creat o bază de tratament deasupra aşa numitului culoar
cu căzi, pentru clienţii hotelului din vecinătate. La parter se află trei cabinete medicale, sală de tratament şi sală
de gimnastică medicală. La etaj se află sălile de masaj şi de tratament. S-a creat şi un parc special amenajat
pentru odihnă. Apa cu conţinut de iod, brom, sare este în primul rând recomandată pentru tratarea afecţiunilor
reumatice. Curele de baie au un efect benefic şi pentru boli neurologice, chirurgicale, dermatologice (eczeme,
psoriazis). Se obţin rezultate bune şi în tratarea stării de după hemoragie cerebrală, paralizii provenite din
sindromul Heine Medin, nevralgii, dureri neuralgice. Datorită faptului că în apă se găseşte estrogen, multe
femei sterile, după trei-patru cure au rămas însărcinate. Printre altele, se pot enumera masajul, tratament cu
nămol, baie cu greutăţi, masaj subacvatic, gimnastică subacvatică, diferite electroterapii şi cele mai moderne
terapii cu laser. Băile nu sunt recomandate pentru cei cu afecţiuni dermatologice contagioase, tumori, inflamaţii
acute, insuficienţe circulatorii, boli ale sistemului nervos central.
Aquaparc: este primul parc acvatic de pe teritoriul Ungariei cu 9 tobogane uriaşe, 3 piscine si minitobogane, teren de volei, tenis şi fotbal care aşteaptă turiştii în perioada 1 mai - 30 septembrie. Intrarea pe
teritoriul Aquapark-ului este posibilă numai în cazul în care turişti îşi cumpără bilete de intrare în incinta
ştrandului. Accesul la toboganele mari este permis numai copiilor peste 12 ani. Copii care au împlinit 10 ani au
acces la toboganele mari numai cu acordul scris al părinţilor.
Bilete de intrare:
Aquapark extra: 2800 Ft valabil o zi (tobogane mari).
Aquapark standard: 1400 Ft valabil o zi (tobogane pentru copii).
Aquapark extra: 2000 Ft valabil 2 ore, după ora 16:00 (tobogane mari).
Aquapark standard: 1100 Ft valabil 2 ore, după ora 16:00 (tobogane pentru copii).
Copii care nu au împlinit 3 ani au acces gratuit.
Incepand din 2010, Hajduszoboszlo, a devenit destinatia preferata unui numar impresionant de turisti
datorita faptului ca a fost data in folosinta, in martie, Complexul Aquatic numit Aqua Palace. Complexul
aquatic dispune de bazine si piscine cu apa termala acoperite, pentru adulti si copii. Pentru cei care doresc sa se
relaxeze au la dispozitie un modern complex de sauna finlandeza si sauna infra. Dependentii de adrenalina si cei
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care prefera sa se odihneasca in mod activ au la dispozitie un bazin de Surf, unde exista posibilitatea de a insusi
acest sport aquatic, existand diferite trepte de dificultate.
.
Pentru cei care au timp mai mult la dispozitie si care vor sa faca si altceva in afara de balaceala, la doar 20
de kilometri distanta se afla orasul Debretin, care are cea mai impresionanta gradina zoologica din zona
aceasta a Europei. Puteti vedea acolo ame, hipopotami, maimuţe, girafe (fenomenale totuşi), antilope, păsări,
crocodili, ţestoase si multe altele, pe care va lasam placerea sa le descoperiti singuri. Pretul biletului este de
aproximativ 2100 de forinti (in jur de 40 de lei), suma care merita cu varf si indesat fiecare banut.
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