Kedves Vendégeink!
Megköszönöm eddig megtisztelő bizalmukat,hogy minket választottak.
Továbbra is egész évben várjuk Önöket apartmanjainkba.

Tavaszi Szezonnyitó Akciónk Indul:
2021. Március 1 - től AKCIÓ rovatban
http://hajduszoboszlo.jaszbere.hu
Tel:30/3817941
Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni,hogy a Gyógyfürdő megújult!

A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő teljes felújítása befejeződött.
A gyógyfürdő termálcsarnokának felújítása, a pihenőterek jelentős
bővítése,
külső-belső vizesblokkok felújítása,
szénsavas kezelőhelyek kapacitásának bővítése (mofetta kialakítása)
és Cryo hidegszauna beszerzése megtörtént.

A TB kezelőlapos vendégek azokon a napokon, amelyeken kezelési
csomagjuk van, 20 % kedvezménnyel átléphetnek az Aqua Palace-ba is.

INFORMÁCIÓ!
Kedvezményes csomagárak a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőben!
Az OEP által finanszírozott gyógykezeléseket rendkívüli kedvezményes csomagáron
nyújtják!
A TB lapos vendégeknek
Legkedvezőbb ajánlatuk 2021.január 4-től:
napi 4 gyógykezelés + fürdőbelépő mindössze 2.200 ft/nap csomagáron hétköznap
napi 4 gyógykezelés + fürdőbelépő mindössze 3.100- ft/nap csomagáron szombaton
Törzsvendégek részére a 3. kúrától kezdve a csomagárából 10% kedvezményt nyújtanak!
− -Legalább 4 napra érvényes, napi 4 kezeléses csomag vásárlása esetén vasárnap ajándékba adják a
fürdőbelépőt. Ajándék 0,5 l Pávai ásványvíz.
− -kezelőlappal rendelkező vendégeik hétvégén 20% kedvezménnyel vehetik igénybe az Aqua-Palace
Élményfürdőt.
Reumatológiai szakrendelésükön a gyógyfürdő kezelések felírása céljából továbbra is beutaló és várólista
nélkül is fogadják a betegeket hétfőtől –péntekig 18.00 óráig,valamint vasárnap érkező vendégeknek a
rugalmas kiszolgálás érdekében 10.00 órától 17.00 óráig várják reumatológus orvosok.
Gondoljon egészségére!

További fejlesztések,újítások ,melyek átadásra kerültek a nagyközönség
részére.

- Az Aquapark bővítése
új területek bevonásával, + 6 új extrém csúszdával, 20 méteres mászófallal, valamint gyermek Vízi
Kalandpark ,vízi vidámpark kialakítása.

Csúszdák az extrém Aquaparkban,

Gyermek vízi kalandpark az Aquapark területén

− Az Omega medence és tanmedence új élményelemekkel (vízi sportpályák, sodróvíz zóna, interaktív
játékelemek) való bővítése, mellettük habshow helyszín és gyermek show színpad kialakítása

Várjuk vendégeinket télen-nyáron Európa legnagyobb,legmodernebb
fürdőkomplexumába,ahol a gyermekes családok is kellemesen
eltölthetik szabadságukat.
-

Strand,
Gyógyfürdő,külső-belső
Aqua park, Extrém zóna erős idegzetűeknek.
Kalandpark, Vízividámpark

-

Aqua Palace fedett élményfürdő Vízipalota
Árpád uszoda.
ÉÉÉÉSSS ami következik.
lentebb

Legújabb fejlesztések 2021évre.
Thaiti Beach Hajdúszoboszlón

VÁÁÁÁRJUK Nagyon.JÓÓÓÓÓÓ lesz!!!!!!!
És nagyobb gyermekmedencék kiépítésére is sor kerül. Új területek bevonásával bővül a strand.
Ezenkívül városrendezés ,átalakítás,teljes átrendeződés,parkosítás.
Még szebb környezetben várjuk kedves vendégeinket!

DUPLÁZÓ!
A Hajdúszoboszlói strand és gyógyfürdő 2015 után 2017-ben ismételten duplázva elnyerte az év fürdője
címet!
Várjuk Kedves vendégeinket!

ÚTI CÉL HAJDÚSZOBOSZLÓ!!!!

