
 
 

 
 

AQUA PALATUL din Gyula este  
cel mai nou centru acvatic din Ungaria 

 
Băile Cetăţii de la Gyula, a reprezentat şi până acum un important punct de atracţie pentru români. 
În preajma Crăciunului, s-a deschis  cel mai nou "aqua center" de la graniţa cu România: Aqua 
Palota ( Palatul Aquatic).  
Este vorba de extinderea complexului SPA Băile Cetăţii-Gyula – care se laudă cu peste 600.000 de 
vizitatori pe an, dintre care un număr însemnat de oaspeţi din România. 
Designul noului complex aqvatic este superb.  
Acesta se află într-o clădire nouă, pe trei nivele şi are 6.338 de metri pătraţi. În interior, şerpuiesc 
toboganele pentru amatorii distracţie. Aceştia vor putea nu doar să alunece, ci să şi urce cu 
toboganul, printr-un sistem de pompe care va fi o premieră în Ungaria. 
 

ŞTRANDUL BĂILE CETĂŢII DIN GYULA 
Ştrandul Băile Cetăţii din Gyula dispune de 19 bazine şi a fost cotat de Uniunea Ungară a Centrelor 
Balneoclimaterice cu calificativul de patru stele, aceasta fiind cea mai înaltă categorie în domeniu 
ştrandurilor şi al băilor termale. 
 
Oaspeţii se pot relaxa într-un mediu minunat, în parcul secular desfăşurat pe 8,5 hectare al Castelului 
Almássy. Bazinele termale şi wellness, paradisul acvatic al copiilor, bazinele cu valuri artificiale şi 
jacuzzi, toboganele uriaşe şi camicaze, respectiv bazinul sportiv de 50 m, care poate fi folosit şi iarna, 
oferă delectare perfectă tuturor generaţiilor. Centrul wellness cu iluminaţie specială poate fi utilizat şi 
după închiderea programului băilor termale, unde condiţiile pentru un mod de viaţă sănătos sunt asigurate 
de 10 elemente acvatice speciale, 2 saune şi 2 cabine cu aburi. 
Apa termală care alimentează Băile Cetăţii are 72 C şi izvorăşte de la o adâncime de 2005 metri având 
efecte terapeutice benefice în primul rând pentru bolile aparatului locomotor, pentru tratamente de 
reabilitare posttraumatică şi postoperatorie, precum şi pentru boli ginecologice cu inflamaţii cronice. 
Băile Cetăţii au o apă termală alcalină, cu conţinut de hidrocarbonat şi cloruri,  de culoare maronie 
datorată conţinutului mare de substanţe minerale. 
Centrul terapeutic din Jula are o suprafaţă de 2000 m2 şi funcţionează pe tot parcursul anului, sub 
supravegherea specialiştilor în reumatologie, fizioterapie şi a medicilor sportivi. Oaspeţilor le stau la 
dispoziţie băi de nămol, tratamente fizioterapeutice (de exemplu: tratament magnetoterapeutic, băi 
galvanice, băi carbonice, băi cu greutăţi, tratament tangentor, masaj medical, respectiv gimnastică şi înot 
medical. 
 

http://www.gyula.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=47:baia-cetii-din-gyula&catid=35:baie&Itemid=59


HOTEL ERKEL*** (ARIPA MUNKÁCSY) 
Hotelul Erkel a fost reconstruit în anul 2001, și funcționează cu 122 de camere în continu cu 
categoria de trei stele în aripa Munkácsy, pe lîngǎ aripa Dürer reconstruit actual în luna aprilie a 
anului 2011 cu calificativul de categorie de patru stele, cu 177 de camere tip standard cu 2 paturi, 5 
apartamente, 4 camere pentru oaspeții cu mobilitate redusă. Cîteva dintre camerele cu balcoane 
oferă o panoramă minunată spre Grădina Cetății și spre lacul de plimbare cu barca.  
Toate camerele sânt climatizate, dotate cu televizoare LCD, mini-bar, telefon, acces direct la 
internet, seif de cameră!Stau la dispoziția oaspeților etaje cu camere nefumătoare. 
 
 

                
 

 
 

 
"SEJUR DE 2 NOPTI LA GYULA"  

Pachet de 2 nopti  
EURO/pers 

02.04.-30.06.2018. 
01.09.-31.03.2019. 

01.07.-31.08.2018. 

Camera SGL standard  (est) 139 € 146 € 
Camera SGL standard (west) 153 € 159 € 
Camera SGL superior 159 € 166 € 
Camera DBL standard (est)  97 € 104 € 
Camera DBL standard (west)  111 € 117 € 
Camera DBL superior  117 € 124 € 
Pat suplimentar  pt. copii 12-14 ani   61 €   61 € 
Pat suplimentar  pt. copii  6-12 ani   41 €   41 € 
Pat suplimentar  pt. copii 0-6 ani gratis gratis 

 
"SEJUR DE 3 NOPTI LA GYULA"  

Pachet de 3 nopti  
EURO/pers 

01.04.-30.06.2018. 
01.09.-31.03.2019. 

01.07.-31.08.2018. 

Camera SGL standard  (est) 198 € 208 € 
Camera SGL standard (west) 219 € 229 € 
Camera SGL superior 229 € 239 € 
Camera DBL standard (est)  135 € 145 € 
Camera DBL standard (west)  156 € 166 € 
Camera DBL superior  166 € 176 € 
Pat suplimentar  pt. copii 14-12 ani   92 €   92 € 
Pat suplimentar  pt. copii  6-12 ani   59 €   59 € 
Pat suplimentar  pt. copii 0-6 ani gratis gratis 

 
PRETUL DE MAI SUS INCLUDE:  

• 2, resp. 3 nopti cazare cazare 
• mic dejun bufet suedez + cină bufet suedez,   
• bilete de intrare la strandul Baile Cetatii  
(nr. Bilete corespunzator noptilor petrecute la hotel) 
• Parcare gratuită 
• TVA 

 
PRETUL DE MAI SUS NU INCLUDE: 

• taxa de sejur care se plateste la fata locului de la varsta de 18 ani: 1,5 EUR/pers/noapte 

http://www.hunguesthotels.hu/ro/hotel/gyula/hunguest_hotel_erkel/baile_cetaii/


HOTEL ERKEL**** (ARIPA DÜRER) 
 

"SEJUR DE 2 NOPTI LA GYULA"  
Pachet de 2 nopti  
EURO/pers 

01.04.-30.06.2018. 
01.09.-31.03.2019. 

01.07.-31.08.2018. 

Camera SGL standard cu privre la parc 180 € 187 € 
Camera SGL standard cu priv. la cetate 194 € 201 € 
Camera DBL cu privire la parc 126 € 133 € 
Camera DBL cu privire la cetate 140 € 146 € 
Pat suplimentar  pt. copii 14-12 ani   68 €   68 € 
Pat suplimentar  pt. copii  6-12 ani   45 €   45 € 

 
"SEJUR DE 3 NOPTI LA GYULA"  

Pachet de 3 nopti  
EURO/pers 

01.04.-30.06.2018. 
01.09.-31.03.2019. 

01.07.-31.08.2018. 

Camera SGL standard cu privre la parc 260 € 271 € 
Camera SGL standard cu priv. la cetate 281 € 291 € 
Camera DBL cu privire la parc 179 € 189 € 
Camera DBL cu privire la cetate 199 € 209 € 
Pat suplimentar  pt. copii 14-12 ani  102 €  102 € 
Pat suplimentar  pt. copii  6-12 ani   71 €   71 € 

 
PRETUL DE MAI SUS INCLUDE:  

• cazare cu mic dejun + cină bufet suedeza   
• bilete de intrare la strandul Baile Cetatii (nr. Bilete corespunzator noptilor petrecute la 

hotel) 
• intrare nelimitata in  aquaparcul Aquapaltota (conform noptilor petrecute la hotel) 
• Intrare gratuită în centrul Harmonia Wellness (saună infra şi suedeză, cabină de aburi 

aromatizată, bazin cu apă caldă, bazin de scufundare după saună, sală fitness, salină) 
• halat de baie 

 
PRETUL DE MAI SUS NU INCLUDE: 

• taxa de sejur care se plateste la fata locului de la varsta de 18 ani: 1,5 EUR/pers/noapte 
 
MENTIUNE:  
In perioadele de sarbatori religioase sau nationale preturile de mai sus nu sunt valabile. 
29.03.-02.04.2018.  Pastele catolica  
28.04-01.05.2018.  Weekendul de 01 mai 
18.-21.05.2018. Rusalii 
20-23.10.2018.  23 Octombrie (aniversarea revolutiei din 1956)  
23-27.12.2018.  Craciun 
29.12.-02.01.2019. Revelion 
 
 
 
Alte servicii: 

• Halat de baie: 2,5 EUR/buc/spalare 
• Intrarea la Centrul Harmónia Wellness pt. cei cazati in aripa Munkácsy este: 6 EUR/pers/zi. 

Pretul include intrarea la: saună infra şi suedeză, cabină de aburi aromatizată, bazin cu apă 
caldă, bazin de scufundare după saună, sală fitness, salină 

              

 

http://www.hunguesthotels.hu/ro/hotel/gyula/hunguest_hotel_erkel/baile_cetaii/
http://www.hunguesthotels.hu/ro/hotel/gyula/hunguest_hotel_erkel/wellness/


HOTEL PARK*** 
Hotelul Park Gyula este situat în centrul oraşului Gyula, lângă baia termală , la 10 m de intrare. 
Hotelul Park are 58 de camere  nefumatoare, cateva apartamante. Fiecare camera este inzetrat cu 
televizor, frigider, la cerere putem oferi si camere cu aer conditionat (contra cost) 
 

 
 

PACHETE IN CURSUL SAPTAMANII (duminica –vineri) 
 

Cazare in camera  
dubla standard  

cu demipensiune 

02.01.-30.03.2018. 
05.11.-21.12.2018. 

€/pers 

30.03.-15.06.2018. 
03.09.-05.11.2018. 

€/pers 

16.06.-02.09.2018. 
 

€/pers 
Pachet de 2 nopti  54 €  89 €  79 € 
Pachet de 3 nopti  82 €  99 €  119 € 
 

PACHETE IN WEEKEND (vineri-duminica) 
 

Cazare in camera  
dubla standard  

cu demipensiune 

02.01.-30.03.2018. 
05.11.-21.12.2018. 

€/pers 

30.03.-15.06.2018. 
03.09.-05.11.2018. 

€/pers 

16.06.-02.09.2018. 
 

€/pers 
Pachet de 2 nopti  60 €  72 €  86 € 
Pachet de 3 nopti  90 €  105 €  125 € 
 

Pretul de mai sus NU INCLUDE: 
- taxa de sejur care se plateste la fata locului de la varsta de 18 ani: 1,5 EUR/pers/noapte 

 
MENTIUNE: 

In perioadele de sarbatori religioase sau nationale preturile de mai sus nu sunt valabile. 
 

PRETUL DE MAI SUS INCLUDE: 
• cazare 
• mic dejun buffet 
• cina 
• folosirea piscinei exterioare (functioneaza numai in sezonul de vara) 
• parcare gratuita 

 

 
 
IMOLA TOURS Hungary 
H-1013 Budapest Krisztina tér 1. 
Tel.:   00 (36-1) 2125694, 00 (36-1) 4879080 
Fax.:  00 (36-1) 4879081, 00 (36-1) 3569598 
Email: hitandmark@imolatours.com 
 

mailto:hitandmark@imolatours.com
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