
Fürdőkomplexum

Hajdúszoboszló az Alföld legismertebb fürdővárosa – fő vonzereje a híres
gyógyfürdőből,  a strandból,  az Aquaparkból  és  az  Aqua-Palace-ból  álló
fürdőkomplexum.

A fürdőkomplexum szolgáltatásaival  egész évben felejthetetlen élményt  kínál  a  gyógy- és
üdülő vendégeknek, valamint kis és nagy gyermekes családoknak.

Gyógyfürdő

A nagy  múltú,  híres  gyógyfürdő  gyógyvízének  és  számos  világszínvonalú  egészségügyi
szolgáltatásának  köszönhetően  vált  országos  gyógyközponttá.  Hajdúszoboszló  gyógyvize
egyedi  ásványi anyag és nyomelem tartalmának köszönhetően az egészségügyi problémák
megelőzése és gyógyítása területén széles körben alkalmazható. Nyitva egész évben.

Strand

A  30  hektáros  strand  13  db  medencéjével  nyújt  felejthetetlen  élményt:  mediterrán
tengerparttal, hullám-, pezsgő-, gyermek-, tan-, és omegamedencékkel. A strand fejlesztései
közül az egyik legnagyobb figyelmet érdemlő a Mediterrán tengerpart megvalósítása, mely
Közép-Európa legnagyobb épített strandmedencéje. Nyitva májustól késő őszig.

Aquapark

Az Aquapark  kínálatával  igazi  csúszdaparadicsom: óriás-,  hidro-,  multicsúszda,  kamikáze,
fekete lyuk, őrült folyó, Big hole, Twister és Niagara.Az Aquaparkban a csúszós élmények
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utáni pihenéshez, fürdőzéshez három strandmedence és sodrófolyó kínál lehetőséget minden
korosztály számára. Nyitva júniustól késő őszig.

Aqua-Palace

Az Aqua-Palace fedett tematikus medencékkel, csúszdákkal, gyermekbarát szolgáltatásokkal
és  változatos  programokkal  várja  a  piheni  vágyókat  akár  télen  is.  A szaunavilág  finn-,
infraszaunákkal, gőzkabinnal és hangulatos merülő medencével várja a wellness rajongóit.
Nyitva egész évben.

Gyógyászat

Hajdúszoboszló a gyógyvíz jótékony hatásainak köszönhetően már az 1932-
es év óta ismert és egyben elismert gyógyászati központ.

A  víz  egészségre  kedvező  hatását  kutatások  és  számos  meggyógyult beteg  igazolja.  Az
országos ismertség hamar elérte a várost, míg a szakmai elismerést a hévíz feltörését követően
hét év múlva kapta.

Gyógyvíz és gyógyászat

A hajdúszoboszlói gyógyászati eljárások az évtizedek alatt felhalmozott tudásnak és szakmai
tapasztalatnak köszönhetően különböző betegségek gyógyítására és a problémák enyhítésére
képesek. A hajdúszoboszlói víz gyógyhatását bizonyítja a hosszú évek folyamán meggyógyult
betegek és a visszajáró vendégek magas száma. A gyógyászat, még ha kezdetleges formában
is, de már az első időszaktól kezdve létezett  a városban. A fürdő orvosi részlege elsőként
1935-ben került átadásra, mely épületben pihenő, masszírozó, orvosi rendelő, inhalatórium,
két fedett termál-medence és ivócsarnok volt.

Egészségi állapot felmérése

A  gyógyászati  kezelések  igénybevétele  előtt  a  gyógyfürdőben  és  kihelyezett  terápiákon
szakorvosok  végzik  a  betegek  egészségi  állapotának  felmérését.  Gyógykezelések  esetén
kúraszerű alkalmazás szükséges, mely a kívánt hatás eléréséhez minimum 15 kezelést kell,
hogy tartalmazzon.

Gyógy- és fürdőkúra

A  hajdúszoboszlói  gyógyvíz  összetételének  és  egyediségének  köszönhetően  az  összes
gyógykúra  alapja,  mely  a  fürdőzés  által  is  hatást  gyakorol  a  betegek  állapotára.  Az
alkalmazott fürdőkúra az egyéb kezelésekkel együtt a fürdőváros klímájának és hangulatának
köszönhetően  már  évtizedek  óta  sikeres.  Az  egyik  legismertebb  eljárás  a  gyógyiszap
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alkalmazása,  mely  egyeben  a  kúrák  egyik  alap  eleme.  A gyógyászat  további  alkalmazási
területei az ivókúra, a mozgásterápia, a légző kúra, az ultrahang-, fény-, és elektroterápiák.

Gyógyfürdő

Információ

06 52/558-558/196-os mellék

Termálporta/recepció:

06 52/558-558/148-es mellék

Orvosi rendelő:

06 52/558-558/152-es mellék

Nyitva tartás

A Gyógyfürdő aktuális nyitvatartási idejéről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat:

http://www.hungarospa.hu

Fürdőszolgáltatások árai

A Gyógyfürdő fürdőszolgáltatásainak aktuális árairól az alábbi linkre kattintva 

tájékozódhat:

http://www.hungarospa.hu

Gyógyszolgáltatások árai

A Gyógyfürdő gyógyszolgáltatásainak aktuális árairól az alábbi linkre kattintva 

tájékozódhat:

http://www.hungarospa.hu

Fontos tudnivalók

 Kedvezményes belépőjegyet gyermekek, diákok, nyugdíjasok és magyar 

igazolvánnyal rendelkező 70 éven felüli vendégek vásárolhatnak!

 Gyermekek részére 0-4 éves kor között a strandfürdő használata díjmentes.

 A 14 éven aluli gyermek részére a gyógymedencék használata nem ajánlott!

 A kedvezményre jogosító igazolványt a pénztárnál kérik bemutatni!

A napjainkban is látogatható fürdő első létesítménye 1927. július 26.-án nyitotta meg 
kapuit a látogatók számára.

A kezdetektől napjainkig
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A létesítmény kezdetben még csak a fürdőzés lehetőségét biztosította, de már akkor elindult a
kezdeményezés, mely az orvosi felügyelet melletti gyógyítás jövőjét alapozta meg. A hévíz
tudományos vizsgálatai igazolták, hogy a Hajdúszoboszló alatt elterülő víztenger összetétele
rendkívüli mértékben egyedi.

Neves kutatók véleménye szerint, „a hajdúszoboszlói víz a maga nemében egyedülállónak
tekinthető, hozzá hasonló összetételű és hőmérsékletű víz nem ismeretes – mondta Dr. Bodnár
János (1889-1953) vegyész professzor, valamint Dr. Dalmady Zoltán (1880-1934) szerint „a
hajdúszoboszlói víz ötszörösen hígitott tengervíznek tekinthető és nem más, mint a triaskori
tenger felidézett szelleme.”

Az  1927-es  fövenyfürdő  megnyitása  óta  a  gyógyfürdő nagymértékben  megváltozott.  A
folyamatos  fejlesztéseknek  köszönhetően,  jelenleg  három különböző hőfokú fedett,  míg  a
szabadban további négy élményelemekkel felszerelt medencével várja vendégeit.

A 2002-ben történt  átfogó felújításnak köszönhetően az  egész épület  teljesen  megújult.  A
gyógyfürdő  épületének  megújulása,  a  kezelő  helyiségek  bővítése  és  a  pihenőhelyek
kialakítása  teremti  meg  az  ideális  feltételeket  a  vendégek  teljes  kikapcsolódásához  és
gyógyulásához.

A termálvíz összetétele, felhasználási területei

Az alkalmazás során tapasztalható gyógyulás a hajdúszoboszlói víz összetételéből adódik. A
víz  legnagyobb  mértékben  nátrium-kloridot,  hétköznapi  nevén  konyhasót  és  ammónium-
kloridot,  vagy  más  néven  szalmiáksót  tartalmaz.  További  alkotóelemei  a  bróm és  a  jód,
valamint  karbonátok,  nitrátok  és  egyéb  kémiai  elemek,  mint  például  lítium,  vas  vagy
magnézium.

A hajdúszoboszlói  gyógyfürdőben  a  vendégek  a  fürdőkezelések  mellé  több,  mint  40-féle
különböző kezelést igényelhetnek, melyek hatásukat a kombinált igénybevétel esetén fejtik ki
legjobban.
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A  gyógyfürdő  legismertebb  gyógyászati  kezelései  a  fürdőkezelés,  az  iszappakolás,  a
súlyfürdő,  valamint  a  tangentoros  víz  alatti  masszázskezelés.  A  gyógymasszőrök  által
alkalmazott masszázstechnika tovább fokozza az előbb említett kezelések hatásfokát.

Gyógyszolgáltatások

o Kedvezményes gyógyászati kezelés csomag (tartalma 4 db kezelés/ nap)

A hajdúszoboszlói gyógyfürdőben kedvezményes gyógyászati kezelési csomag igényelhető,
azoknak akik napi 4 db kezelést vesznek igénybe a következő szolgáltatások közül: termál
gyógymedence,  kádfürdő,  iszappakolás,  súlyfürdő,  szénsavas  fürdő,  orvosi  masszázs,
vízsugár masszázs, víz alatti csoportos gyógytorna.

Gyógyászati szolgáltatások

 termál gyógymedence (01)

 kádfürdő (02)

 iszappakolás (03)

 súlyfürdő (04)

 szénsavas fürdő (05)

 orvosi masszázs (06)

 vízsugár masszázs (07)

 víz alatti csoportos gyógytorna (08)

 komplex fürdőgyógyászati ellátás (09

Térkép, megközelíthetőség

Cím: 4200 Hajdúszoboszló Szent István Park 1-3.
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Gyógyfürdő
4200 Hajdúszoboszló
Szent István park 1-3.
Útvonaltervezés  Nagyítás

A HODOSZ apartmanjainak címe: Szabó László zug 8.

Útvonaltervezés menete: 

1. Nyomja meg az “útvonaltervezés” feliratú linket a térképen,

2. A térkép alatt megjelenő “A” mezőbe adja meg címét,

3. Kattintson az “Irányok lekérdezése” gombra!

Turisztikai rendezvények

A gyógyító víz, a szórakoztató víz, a wellness és a gasztronómiai ízek kínálatán túl is

biztosít programok  at  az  üdülőhely.  A  nyári  szezonon  kívül  kisvárosi  és  nyári

fesztiváli hangulat jellemzi fürdővárosunkat, mely különféle szórakozási programok

lehetőségét nyújtja. A nyári hangulat nélkülözhetetlen eleme a gasztronómiai ízek

társaságában  a  zene  és  a  tánc. A  turisztikai  rendezvények  sorát  a  májusi

Hajdúszoboszlói  Grill-  és  Sörfesztivál  nyitja  és  a  szeptemberi  Hajdúszoboszlói

Bioétel- és Borfesztivál zárja.
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