Egy csepp Mecsek
testnek, szívnek, léleknek

MECSEK-HEGYHÁT TDM
A Mecsek‐Hegyhát Turisztikai Egyesület Komló, Bodolyabér, Magyarhertelend, Liget, Magyarszék, Mecsekpölöske és Mánfa települések összefogásával 2011 őszén jött létre. Az egyesület a térségi turizmus előmozdítása
érdekében helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetet
hozott létre. Sikeres pályázat révén 2013-ban kezdte meg működését a
Mecsek-Hegyhát TDM. A TDM célja a civil szféra és az önkormányzatok
partnerségének keretében a térség kulturális, műemléki, természeti és
környezeti örökségének megóvásán keresztül a térség egységes, sajátos és
vonzó arculatának kialakítása, a turizmus területén nyújtott szolgáltatások
promóciója, a turisztikai fejlesztési törekvések összefogása, koordinálása és
hatékonyságuk javítása.
Elképzelésünk szerint a Mecsek-Hegyhát desztináció néhány éven belül egy
egységes arculattal rendelkező, teljes körűen kiépített és szervezett, jól
menedzselt turisztikai célterületté válik, fellendülő belföldi és külföldi vendégforgalommal. Az „Egy csepp Mecsek testnek, szívnek, léleknek” szlogennek
megfelelően a Mecsek-Hegyhát desztinációt a jövőben a testi, lelki és szellemi
feltöltődés ideális helyszíneként képzeljük el:
- ahol együtt van jelen a természet szépsége, megújító ereje és a gyógyító
termálvíz,
- ahol kiépített turisztikai infrastruktúra és minőségi szolgáltatások várják a
vendégeket,
- ahol szelíd léptékű turizmus, családias hangulat, vendégszeretet fogadja a
vendégeket,
- ahol erős a desztináció identitása: a desztináció lakossága elkötelezett a
turizmus iránt, kötődik a térséghez, annak természeti és kulturális
értékeihez – beleértve, kiemelve a bányászati örökséget –, azok
megőrzésére törekszik, miközben azokat turisztikai vonzerőként is kezeli,
- ahol az együttműködésen, összefogáson alapuló helyi turisztikai
desztináció menedzsment valóban gazdája a térség turizmusának, felelős
a fenntartható és versenyképes turizmus megvalósításáért.

KAPCSOLAT
Mecsek-Hegyhát
Turisztikai Egyesület
+36-72-281-447
info@mecsekhegyhat.hu
www.mecsekhegyhat.hu

SIKONDA – AMBIENT HOTEL &
AROMASPA****
Több hónapos átalakítás után 2014. március elejétől új
néven és új koncepció mentén nyitja meg kapuit Sikonda
település termálvizes fürdőjéhez tartozó szállodánk. Az
Ambient Hotel & AromaSpa**** Sikonda névre keresztelt
komplexum a Mecsek völgyének egyedi mikroklímájára
építve az illatokat helyezi majd a fókuszba. Az „új” hotel a
korábbi Sikonda Wellness Hotelnél magasabb színvonalon
nyújt majd szállodai és wellness szolgáltatásokat, mindemellett az infrastruktúrában is komoly fejlesztésekre
kerül sor. A mintegy tíz évvel ezelőtt a Mecsek völgyében
feltörő forrásokra épült hotel nem csak egy újabb csillagot
kap, de a szobaszám is közel a duplájára nő, így márciusra
már 77 szoba, lakosztály és apartman várja a pihenni vágyó
vendégeket. A magyarországi turisztikai trendeket
figyelembe véve átalakításra kerülnek a közösségi terek és a
wellness tér, a jelenlegi konferenciaterem kapacitása
bővítésre kerül és szekcionálhatóvá válik. Emellett
szabadtéri pihenőhelyek is kialakításra kerülnek. A
gyógyfürdőt a hazai források többségétől eltérően nem olaj,
hanem szénbányászati próbafúrások során találták 1928ban. A felszínre hozott alkalikus, lítiumtartalmú hévízzel
többek között gyomor- és bélpanaszokat kúráltak, de már
akkor is javasolták anyagcserével kapcsolatos problémák,
ízületi bántalmak, bőrbetegségek és nőgyógyászati
megbetegedések kezelésére is. Szállodánk a gyógykezelések
mellett az egészségmegőrzésre, valamint a testi és lelki
kikapcsolódásra is komoly hangsúlyt fektet majd.

KAPCSOLAT
7300 Sikonda Fürdő u. 5.
+36-72-582-060
szobafoglalas@sikondafurdo.hu
http://www.sikondafurdo.hu

KOMLÓ – SIKONDA
Komló ősi történeti gyökerei a római korra nyúlnak
vissza. A rómaiak nyomait ásatások sora igazolja
Mecsekjánosiban (nagyméretű római kori luxusvilla
maradványai), Mecsekfalun, valamint őrtornyok maradványait találták Zobákpusztától Máré-váráig. Az
előkerült vastárgyak között ekehúzó láncot, s a gyapjú
feldolgozásánál használatos vasgerebent is találtak,
ebből arra lehet következtetni, hogy szántóföldi termelés
és legeltetéses állattartás is volt, amely feltételezi a kiterjedt erdőirtások lehetőségét. Komló történetét a ránk
maradt dokumentumokból - elég hitelesen - a 13. századig
tudjuk követni. Az első oklevél, amelyben a település
„villa Complov” néven szerepel, 1256-ból származik
A város és vidékének modernkori története a millennium
korával indult, egy évszázad alatt Észak-Baranya
meghatározó gazdasági, közigazgatási, kulturális és
egészségügyi központjává vált. Több mint 100 év után,
2000-ben befejeződött a mélyműveléses szénbányászat,
miután felszínre került az utolsó csille szén, egy, a korábbitól merőben eltérő helyzet jött létre. A város gazdasági
életében új korszak kezdődött, ami nem érte váratlanul a
helybelieket, volt idejük felkészülni a változásokra. Az
ipari szerkezet átalakítása már 1990-ben megkezdődött
és napjainkban is folyamatosan tart.

KAPCSOLAT
Mecsek-Hegyhát
Turisztikai Egyesület
+36-72-281-447
info@mecsekhegyhat.hu
www.mecsekhegyhat.hu

Sikonda
közigazgatásilag
Komlóhoz
tartozik.
Településünk 1928 óta létezik mikor is, a szénbányák
kutató fúrása során 30-35°C-os szénsavas meleg vizet
találtak, mely a középső triászkori mészkőből ered,
magas nátrium, magnézium, kalcium, hidrokarbonát és
emelkedett rádium tartalmú. A völgy hőmérséklete 4-5
fokkal alacsonyabb, mint az átlaghőmérséklet, a levegő
páratartalma magas, átlagosan 60-80%, hűvös és rendkívül tiszta, por- és füstmentes, mely a nagy kiterjedési
erdőknek köszönhető. A légköri elektromosság negatív
ion túlsúlyt mutat, mely nyugtató hatású, és légnyomásváltozás is csekély mennyiségben észlelhető. A déli
fekvés miatt sok a napsütés, de a hegyvidéknek
köszönhetően kevesebb a kánikula. Sikonda a Mecsek
egyik legszebb völgye.
A tájat festői fekvésű horgásztavak és a ráépült horgász
turisztikai infrastruktúra, erdei tanösvények, a
mesterséges tavak szépsége, a tószínpad és az itt tartott
számos kulturális rendezvény színesíti.
Sikonda nevezetességeihez tartozik még az Alkotóház,
melyben egykoron Göncz Árpád is lakott íróként.

KOMLÓ
KRESZ PARK
A komlói KRESZ Park ismét régi fényében
ragyog, és újra a gyermekek kedvenc
helyévé vált!
Nagyszerű helyszíne családi programoknak, kiváló szabadidős kikapcsolódási
lehetőséget nyújt, legyen célunk akár a
sport, akár a pihenés. Légvárakkal, pedálos
gokartokkal, három- és négykerekű járgányok vezetésével felejthetetlen élményben
lehet része kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.
Közös élményekkel szolgál az egész család
számára a Lokomotív, melyen egyszerre
akár hatan is utazhatnak. Miközben a
gyermekek játékosan ismerkednek a
közlekedési szabályokkal és fejlesztik
készségeiket a vezetés tudományában
(kanyarodás, fékezés, tolatás, parkolás,
előzés), a felnőttek sem maradnak program
nélkül, hiszen ingyenesen kipróbálhatják,
használhatják a parkban található fitnesz
gépeket.
Gyönyörű zöld környezetben várunk
mindenkit!
Gyere és tekerj a pedálos gokarttal, vagy
pattogj a felfújható légvár belsejében!
A játékokat kedvező áron bérbe lehet venni
fél, vagy akár egy órára is. Bérlet váltásával
nagyobb kedvezményhez juthat!

KAPCSOLAT
7300 Komló, Szilvási út 1.
+36-20-448-8317
info@nbg.hu

NOTHEISZ BALLON
Vállalatunk, illetve annak jogelődje 1979.
évben kezdte meg hőlégballonok majd
ezt követően ejtőernyők és siklóernyők
gyártását
és
forgalmazását
Magyarországon, és Európa más országaiban. Ballonjaink szinte valamennyi
világversenyen szerepelnek és azokkal a
magyar személyzet több kiváló
eredményt ért el. Részt vettünk a magyar
ejtőernyő és hőlégballon szövet
kifejlesztésében, amely a mai napig az
európai alapanyagok közül a legjobb
paraméterekkel
rendelkezik.
A
hőlégballon a ritkasága miatt, extrém,
figyelemfelkeltő
reklámeszköz!
Alkalmazási területei: reklámkampány,
szponzorált események, cégen belüli
rendezvényeken- csoportos szórakozás,
családoknak, baráti társaságoknak,
hobby, sport, stb. Tőlünk került ki az első
jól működő gyalogernyő mentőernyő,
amivel már nagy biztonsággal történhetett a földet érés. Extrém szolgáltatás a
Hőlégballon kosárból indított ejtőernyős
tandemugrás. Aki biztonságosabb
élményt keres, ballonos sétarepülésen
szélesítheti a horizontját.

KAPCSOLAT
http://notheiszballon.hu/
+36 72 534-515, +36 20 320-6562
info@notheiszballon.hu

SIKONDA – MEDIANO
THERMAL KEMPING
ÉS BUNGALÓPARK
A sikondai fürdő szomszédságában várja
a természet közeli kikapcsolódás
rajongóit a Mediano Thermal Camping
és Bungaló park. A közel 3 hektáros
területen kényelmes, konyhával és saját
fürdőszobával felszerelt faházak, tágas
sátorhelyek és lakókocsi beállók,
valamint az emeletes kőépületben négyágyas vendégszobák találhatók. A kemping területén ingyenesen használható
szabadtéri medence, gyermekjátszótér,
strandröplabda pálya, ping-pong asztal
és pétanque pálya várja Önöket. Kellemes nyári időtöltést nyújt a wi-fi csatlakozással ellátott büfé és sörbár terasz is.
Vendégeink a kisboltban vásárolhatnak
élelmiszert, üdítőitalt, és rendelhetnek
friss péksüteményt.

KAPCSOLAT
7300 Komló - Sikonda, Fürdő utca 8.
+36-72-481-981
info@medianocamping.hu
www.medianocamping.hu
GPS: 46.175 N 18.223 E

BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS
ÉJJELI SZANATÓRIUM
(SIKONDA)
A TERMÉSZET CSENDES SZIGETE

KAPCSOLAT
7300 Komló-Sikonda, Fürdő u.4.
+36-72-482-225
gazdvezsikonda@fraktal.hu
www.sikondaiszanatorium.hu

A szanatórium felébredni látszik Csipkerózsikaálmából. Az utóbbi egy évben sor került a
kezelőhelyiségek felújítására, a vendégszobák modernizációjára és a homlokzat renoválására is. Az épületek
teljes megújítása volt a cél úgy, hogy a mélyben rejtőző
termálvíz minél hatékonyabb felhasználásra kerüljön.
Az ország egészéből fogadunk gyógyulni vagy pihenni
vágyókat, akár beutalóval, akár terítési díj ellenében.
Kezeléseink a víz alatti gyógytornától a magnetoterápián át a különféle gyógyiszapos kezelésekig terjednek, de szállóvendégeket is fogadunk, és a hagyományos – rehabilitációt nyújtó – ellátás mellett
elköteleztük magunkat a modernebb gyógymódok
irányába is (a sószoba, BEMER mágnesterápia). Ezek a
szolgáltatások bevezetésük után hihetetlenül rövid idő
alatt váltak rendkívül kedveltté és keresetté.
A Szanatórium kettő és öt ágyas szobáiban összesen
száz vendég fér el. A szobák televízióval, a kétágyas
szobák saját fürdőszobával felszereltek. A reumatológiai beutalóval rendelkezők a területre vonatkozó
kezeléseket kedvezményesen vehetik igénybe
Erzsébet-ajándék utalványt elfogadunk, Egészségpénztárakkal kapcsolatban állunk.

LIGET
HA ELTŰNTNEK HITT
ÉRTÉKEKRE VÁGYIK
Településünk Komlótól 12 km-re található egy
gyönyörű, erdőkkel tarkított völgyben. A
varázslatos természeti kincsek mellett,
községünk gazdag múlttal rendelkezik, és
elhivatottan ápoljuk hagyományainkat.
2014-től szeretettel várjuk vendégeinket
„Retró” Iskolánkba, ahol eredeti környezetben ismerhetik meg a régi falusi iskolák
világát, és próbálhatják ki annak eszközeit. A
tanórák után kemencés finomságok megkóstolására van lehetőség, melyek tradicionális
receptek alapján készülnek. Helyi termelők
jóvoltából egyre gazdagabb a kínálat
településünkön méhészeti termékekből,
lekvárkülönlegességekből is. Az idei évtől
minta konyhakertünk, és a hagyományos
magyar fajtákat felvonultató gyümölcsösünk
is megtekinthető lesz, mely mellett a nyugodt
környezetben
kialakított
pihenő
áll
rendelkezésre.

KAPCSOLAT
+36-72-671-552
ligetfalu@gmail.com
óliget.ekisterseg.hu

MÁNFA
Mánfa
a
Mecsek
–
Hegyhát
üdülőkörzetben
helyezkedik
el.
Megközelíthető a 66-os számú úton
(Kaposvár–Sásd–Magyarszék–Pécs). A
mai település Mánfa és Budafa
(Pécsbudafa) egyesüléséből jött létre.
Nevét az oklevelek Manfa, Márnfa
alakban írták. A település birtokosai a
Bátmonostori-, Kisvárdai családok
voltak, majd a pécsi püspökség birtoka
lett. A török időkben is lakott hely volt,
azonban lakossága megfogyatkozott.
Nevezetességei: Római katolikus templom, Mánfai-kőlyuk barlang

BODOLYABÉR
A 323 lelkes település 1950-ben jött létre
Kisbodolya és Egyházbér egyesítésével.
Bodolyabér széles körben ismert kitűnő
borairól. A helyi termelők a Szőlőgazdák
Egyesületé-be tömörülve a régi időkre
emlékeztető borpincékkel büszkélkedhetnek. Bodolyabér legjelentősebb rendezvényei is összhangban állnak a falu
bortermelő múltjával. Ilyen rendezvény a
Mártonnapi Új Bor Ünnep, illetve a
márciusban rendezett Borverseny.

KAPCSOLAT
7304 Mánfa Fábián Béla u. 58.
+36-72-482-145
www.manfa.hu

KAPCSOLAT
7394 Bodolyabér, Petőfi u. 21
+36-72- 390-719
bodolyaber.ekisterseg.hu

MAGYARSZÉK
Településünk a Mecsek lábánál egy
gyönyörű völgykatlanban a Baranyaihegyháton fekszik, erdőkkel körülvéve,
szántókkal, legelőkkel, patakokkal
tagolva, szőlővel telepített dombokkal
körülölelve. Korabeli források alapján
Magyarszék
bizonyíthatóan
ősi
település. Olyannyira ősi, hogy már a
történelem előtti időkben is ezt a tájat
vette birtokba az ősember, ennek egyik
jellegzetes bizonyítéka a „hat nyíllövésnyire” a mai településtől található, az
úgynevezett „kőlyuki” barlang, a forrással, az ott lelt és talált ősi csont- és
szerszámmaradványokkal. A község
központjában található Faluház, nem
csak az itt élők, hanem a környező
települések lakói részére is gazdag
kulturális
programokat
nyújt.
Községünk méltán lehet büszke az
országos eredményeket is elért, kiváló
Német Nemzetiségi Fúvószenekarra,
valamint a Nyugdíjas kórusára. A
hagyományait őrző település egyik
legrangosabb rendezvénye a Széki
Szalma Feszt. A falu egyik fő
nevezetessége a római katolikus templom 1758-ban, barokk stílusban épült. A
plébánia és a szentháromság szobor
műemlék jellegűek, védelem alatt
állnak.

Programajánlat
• Április 26 - Lovas találkozó „Pásztorélet – pásztorhagyományok”
• Április 26 - Tájház napja
• Június 8 - Pünkösdi hétvége – „Széki
Pincék” ünnepe
• Július 12-13 – Széki szalmafeszt
• Szeptember 27 – Széki szüret

KAPCSOLAT
7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.
+36-72-521-016,
mszek.faluhaz@gmail.com
www.magyarszek.hu

SZÁSZVÁR
Településünk Baranya megye északkeleti részén fekszik, a PécsDombóvár-Szekszárd háromszögben. A térségben vezető szerepet tölt be
intézményrendszerének és infrastruktúrájának köszönhetően. Számos
látnivaló, szolgáltatás várja a vendégeket, többek között a Szászvári vár,
mely hamarosan megnyitja kapuit a látogatók előtt, valamint az 1700-as
években épült kőtemplom.

További helyek ahol látogatóink
élményt szerezhetnek:

KAPCSOLAT:
7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
+36-72-589-000
szaszph@bonet.hu
www.szaszvar.hu

• Kiss György szobrászművész Szászvár szülötte.
Fotókiállítás (Vadrózsa Étterem emeletén) őrzi
emlékét.
• Bányászat emlékei: Bányászati és helytörténeti
kiállítás, Borbála-szobor
• Borház és borösvény
• Hideg vizes strand
• Faluház Fogadó – étterem, szállás, rendezvényhelyszín, mellette díszes Székely-kapu.
• Harangláb (Császta)
• Szent István Közösségi Ház és tematikus park –
programok, rendezvények
• Sportlétesítmények
A bakancsos turistákat kiépített túraútvonalak,
pihenőhelyek, turistaházak várják, valamint a
látnivalókat életfákkal jelzett sétaútvonalak mentén is
megtekinthetik az érdeklődők.
Vendégeinknek falusi nyugalmat, kisvárosi kényelmet,
vendéglőket, mézet, zamatos borokat kínálunk.

HOSSZÚHETÉNY
A TERMÉSZET ÉRTÉKEINEK ÉS A MÚLT
ÖRÖKSÉGÉNEK KINCSES TÁRA

KAPCSOLAT
7694 Hosszúhetény Fő u. 166.
+36-72-785-807/122,
+36-30-447-4237
onkormanyzat@hosszuheteny.hu,
kultura.tajhaz@hosszuheteny.hu
www.hosszuheteny.hu

Településünk a Kelet-Mecsek déli-lejtőjén a Zengő és a
Hármashegy lábánál festői környezetben fekszik, melyhez két
gyönyörű hegyi falucska, Püspökszentlászló és Kisújbánya is
kapcsolódik. Már a kőkor népe otthonra talált itt, és a római
korban Pannónia jelentős települése lehetett, melyet a
határában feltárt, majd betemetett villa romja is igazol. A
Mecsek legmagasabb csúcsa, a régen Vas- hegynek nevezett
682 m magas Zengő, a turisták egyik kedvelt célpontja. Hazánkban csak itt nyílik a fokozottan védett bánáti bazsarózsa.
Községünk hagyományőrző település, színpompás népviselettel, sajátos népdal,- néptánc,- népszokás,- és tájszókinccsel bír.
Az 1934-ben, – a Gyöngyösbokréta mozgalom elindulásával –
megalakult néptánccsoport, mára számos arany minősítéssel
rendelkező, országos hírű népi együttessé vált. Daloskör,
gyermekkórusok, több zenekar kiváló eredményeket hozó
futball illetve kézilabdacsapatok, kerékpár egyesület és sok
más civil szervezet is működik a faluban.
Az ide látogatók számára 22 falusi szálláshely áll
rendelkezésre, melyek kitűnő falusi ízekkel, borokkal,
programokkal várják a pihenni, kikapcsolódni vágyókat.
Nevezetességei és turisztikai látványosságai közé tartozik a
Pusztabánya és Kisújbánya hutatelepüléseknek emléket állító
Üvegkiállítás, a régi, hagyományos hétköznapi életet bemutató
Hosszúhetényi Tájház, valamint az 1940-es éveket idéző
Borbélyműhely.
Látogasson el hozzánk, mindenkit szeretettel várunk
Hosszúhetényben!

KALAFARM
LOVARDA
Lovardánk Komló és Sikonda közötti út mellett
fekszik, és 10 hektáron helyezkedik el. Vendégeinket,
nem csak lovas karámok,
hanem fedett lovarda, és
kettő kültéri lovas pálya is
várja. A lovardán kívül a
környék adottságai számos
festői lovas túraútvonal
körbelovaglását is lehetővé
teszik. Fedett lovardánkat jó
szívvel ajánljuk iskolák lovas
oktatási programjához, de a
versenysport szerelmeseit is
tárt karokkal várjuk.
Pályázati lehetőségeinket kihasználva vendégeink igényeinek minél színvonalasabb kielégítéséhez, a lovardát vendéglátóegységgel, büfével, öltözővel bővítettük.
A lovarda minden kedves
vendégünk számára nyitott,
és lovas oktatásra is biztosítunk lehetőséget az alapoktól akár a versenysportig.

KAPCSOLAT
Kalafarm Kft. - Kalamár József
+36-30-936-0463

MAGYARHERTELEND
FALUSI TURIZMUS
Magyarhertelend a Mecsek-Hegyhát területén elhelyezkedő községek egyik gyöngyszeme, Baranya megye kedvelt fürdőhelyeinek
egyike, mely Pécstől 20 km-re helyezkedik el.
Településünket az itt talált termálvíz tette
híressé.
A Magyarhertelendi Termál Turisztikai
Egyesület törekvése, hogy a község értékeit
összegyűjtsük, megőrizzük és a hozzánk
látogató kirándulóknak bemutassuk. Egyesületünk segítséget nyújt az idelátogató vendégek elhelyezésében, a nyaralási idejük
hasznos eltöltésében. Községünkben nyugodt,
falusias környezetben pihenhet családjával,
túrázhat a kijelölt túraútvonalakon, horgászhat
a környező települések tavaiban, felkapaszkodhat a Napszentély kilátóba, ahonnan megcsodálhatja a festői szépségű tájat. Séta közben
megtekintheti a műemléki védelem alatt álló
templomot, hűsölhet a szökőkutak, csobogók
mellett, betérhet a kézműves sört előállító
„Kapucinus” sörfőzdébe, ahol megismerkedhet
a sörkészítés tudományával. Településünkön
igényes szálláshelyek, minősített vendégházak,
campingek, panzió és osztálykirándulásokra
alkalmas ifjúsági szállások várják kedves vendégeinket.
Szeretettel várjuk Magyarhertelenden!

KAPCSOLAT
Magyarhertelend, Bokréta u. 1/a
+36-30-997-5470
www.htte.hu

MAGYARHERTELEND
TERMÁLFÜRDŐ
AHOL A TERMÉSZET VALÓSÁG!

KAPCSOLAT
7394 Magyarhertelend, Bokréta u. 1/a.
+36-72-521-061
info@hertelenditermal.hu
www.hertelenditermal.hu

Fürdőnk Baranya megyében a Mecsek Hegyhát
üdülőkörzet természeti értékeinek leggazdagabb
területén helyezkedik el, Pécstől 25 km-re. A fedett
élmény – és termálfürdő 4 medencével egész évben, az
árnyékos szép strand 7 medencéjével, benne a
Gyógykerttel és a Vízi várral szezonálisan várja az
idelátogatókat. A kétszintes fürdőépületben számos
wellness szolgáltatás és Dél – Dunántúl egyedülálló
Szaunaparkja 9 szaunával nyújt kikapcsolódást
mindenki számára. Magyarhertelendet két termálkútja
tette híressé, melyek 38 °C-os és 68 °C-os vizet szolgáltatnak. Összetételük kedvező hatással van a reumatikus,
ízületi,
keringési
és
idegrendszeri
megbetegedésekre. A víz minősége vizsgált alkotók
alapján nátrium hidrogén-karbonátos, igen lágy, fluoridos termálvíz, melyet természetes ásványvíznek
minősítettek. Szaunaparkunkban a kezdetek óta nagy
hangsúlyt fektetünk a szauna–kultúra magyarországi
megismertetésére, és az egészség megőrzését szolgáló
szaunázási szabályok betartására, melyekhez képzett
szaunamestereink és a fürdő dolgozói is hozzájárulnak.
Az ide látogató vendégek az igényes szaunázási hagyományokkal találkozhatnak. A tervezés során gondoltunk a fürdőruhás és a fürdőruhamentes szaunázás
kedvelőire is, így a térségben egyedülálló módon a
parkot két részre osztottuk.
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