
 

 
O DESTINAȚIE DE VACANȚĂ  

CU APE TERMALE ȘI DISTRACȚIE 
   
 
 
Atracţia turistică principală a oraşului Nyíregyháza este Staţiunea Balneară Sóstógyógyfürdő aflată la doar 
la 6 km de centrul oraşului în mijlocul unei păduri de stejar, renumită pentru atmosfera ei plăcută și 
proprietăţile curative ale apelor sale termale. 
Administratorul apelor cu proprietăţi curative şi al băilor oraşului asigură funcţionarea a cinci unităţi 
balneare, dintre care una, băile Júlia Fürdő, în centrul oraşului, iar celelalte în inima 
staţiunii Sóstógyógyfürdő. Acestea din urmă sunt băile Tófürdő, hotelul balnear Hotel Fürdőház***, 
complexul şi parcul acvatic Aquarius Élményfürdő şi Ştrandul Parkfürdő, care se întinde pe o suprafaţă de 
10 hectare, acoperită de specii străvechi de arbori. 
 
AQUARIUS ÉLMÉNYFÜRDŐ 
parcul acvatic acoperit Aquarius Élményfürdő îi aşteptată pe cei mici călăuzindu-i în lumea poveştilor. 
Parcul îi călăuzeşte pe vizitatori într-o junglă adevărată, unde cei mici pot cuceri Insula Comorilor, pot retrăi 
aventurile de la bordul unei corăbii de piraţi, iar după „acostarea” vasului pot descoperi ruinele imperiului 
incaş. Iar în timp ce micii aventurieri cutreieră această lume fermecată, părinții lor se pot destinde în apele 
revigorante şi cu efecte terapeutice ale Lumii Termale! Cei care caută o variantă mai activă de relaxare au 
posibilitatea de a încerca atracţiile Lumii Aventurii: twisterul de apă cu injectări, perdeaua de apă, 
toboganul kamikaze şi bazinul cu valuri.  
 
ZOO 
Pe iubitorii de animale îi așteaptă grădina Zoologică Sóstó. Într-o pădure de stejari întinsă pe o suprafaţă de 
30 ha grădina zoologică găzduiește peste 5000 de specii de animale. În 2010 a fost inaugurată o atracţie 
unică în Europa Centrală şi de Est – Piramida Verde, la baza căreia a fost înființat un Ocenariu. Vizitatorii se 
pot plimba printr-un tunel transparent şi pot interacționa cu fauna Oceanului Indian. Deasupra Ocenariului, 
pe trei nivele până la o înălţime de 15 m, te poți plimba într-o casă a pădurii tropicale. Dinozauri, 
orangutani, elefanţi, girafe, păsări, jungla tropicală, spectacolul cu foci oferă impresii de neuitat. 
 
PARC DE AVENTURI ȘI MUZEU ETNOGRAFIC 
Amatorii de aventuri au posibilitatea să meargă în parcul de distracţii Kalandpark, unde există peste 100 de 
staţii pentru copii și părinți. 
Dacă vizităm Sóstógyógyfürdő, merită să trecem şi pe la Muzeul etnografic, singurul muzeu etnografic în 
aer liber din Ungaria de Nord-Est, unde arhitectura populară este prezentată într-un cadru unic construit 
asemeni unui sat, inclusiv cu biserică și școală. Aici vizitatorii pot degusta bucate coapte în cuptor sau pot 
lua parte la manifestările tradiţionale specifice vieții la ţară. 

 
 
 
 
 
 



 
 

PENSIUNEA SIESTA  
Pensiunea Siesta este situat in apropierea parcului aquatic, si a gradinii zoologice. 
Pensiunea are 8 camere duble si 1 apartament. 
Camerele sunt dotate cu aer conditionat, televizor, minibar si WIFI. 
 

 
 
HOTEL AVENTINUS**** 
Hotelul Aventinus se bucură de o locaţie liniştită, la marginea oraşului Nyíregyháza şi la 5 minute de mers pe jos 
de băile termale Aquarius şi de grădina zoologică. Acesta oferă parcare privată gratuită şi un mic dejun tip bufet. 
Înconjurate de o grădină bine îngrijită, toate camerele sunt dotate cu aer condiţionat, TV şi minibar. În întregul 
hotel este disponibil acces Wi-Fi gratuit. 
Café-barul are o terasă acoperită şi oferă o gamă largă de băuturi calde şi reci. 
Centrul oraşului Nyíregyháza este la 6 km de Hotelul Aventinus. 
 

    
 
 
HOTEL CONTINENT**** 
Situat în partea de nord-est a Ungariei, HOTELUL Continental se afla la 500 de metri de Pădurea Sóstó. Toate 
camerele au fost renovate în 2014 și oferă aer condiționat, zonă de relaxare, TV cu ecran plat de 32 inch cu 
canale prin cablu și baie privată cu duș, toaletă și uscător de păr.  
Hotelul Continent are restaurant care servește mâncăruri maghiare tipice și mâncăruri din bucătăria japoneză, 
franceză și turcă. Acesta pune la dispoziție bar, terasă și grădină mare 
Baia Sóstó se află în apropiere, la 4 km de proprietate. 
Centrul orașului Nyíregyháza, cu multe restaurante, baruri, magazine și puncte de atracție istorice, este la 1,5 km. 
Autobuze locale opresc la doar 30 de metri de proprietate, iar o gară se află la 3,5 km.  
Hotelul are parcare proprie. 
 
Bilet de intrare la Aquarius  11 EUR/adult, 8 EUR/copii intre 3-6 ani 
Gradina zoologica  10 EUR/adult, 7 EUR/copil intre 3-14 ani 
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