Erdély, Székelyföld a turistáknak
még ma is csodás tájakat, kedves
embereket, hagyományokat, népi
kultúrát, történelmet és sok kalandot jelent. Különös, varázslatos
táj, amelynek felbecsülhetetlen természeti adottsága, hatalmas erdőségei, bortermő dombvidékei és
hósapkás bércei évezredek óta elkápráztatják a térségbe látogatókat.
A

Görgényi-havasok

nyugati

lá-

bainál, Budapesttől 550 km-re, festői falvakkal és erdőkkel övezve
található a romantikus fürdőhely,
Szováta. A székelyföldi település
nemzetközi

hírű

gyógyfürdő

és

üdülőhely, amit a sónak, a sós
tavaknak, de elsősorban a Medvetónak köszönhet, amely az egyetlen heliotermikus tó Európában.
Szállodáink, a Danubius Health Spa
Resort Sovata, a Hotel Faget és a
Hotel Bradet a tó közvetlen közelében találhatóak. A fürdőhely légköre, egyedülálló faépítészeti stílusa
és népművészete egész Európából
vonzza a látogatókat.

Szováta, a sósvizű tavak hazája
(Sovata, Románia)

A Medve-tó
A kiterített medvebőrhöz hasonlíható Medve-tó két világrekordot is magáénak
mondhat. A Medve-tó a legnagyobb heliotermikus tó a világon, és egyedülálló
Európában, valamint az egyetlen természetes tó a világon, amelynek keletkezését szinte percnyi pontossággal ismerjük. 1875. május 27-én, 11 óra körül jött
létre egy víznyelő természetes eltömődésével.
Rendkívül magas sótartalmú vize miatt – mely a nap melegétől akár 70 °C-ra is
felmelegedhet – méltán nevezik Erdély Holt-tengerének.

Az egyedülálló természeti ritkaság és gyógykezelések számtalan betegségre kínálnak gyógyírt. Sikeresen alkalmazható többek között a reumás, nőgyógyászati,
gyulladások, ízületi bántalmak, bőrbetegségek és a perifériás idegrendszer megbetegedéseinek kezelésére.

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT SOVATA****
Szováta első négycsillagos szállodájának teljesen felújított gyógyászati köz-

A szálloda 10 teremből álló

pontja a legmodernebb technikai felszereltséggel és magas szintű szolgálta-

korszerű konferenciaközpontja

tásokkal várja a gyógyulni vágyókat. A vendégek az orvosi vizsgálatot követően

rendezvények sikeres

gyógyászati kezelések széles skáláját vehetik igénybe. A hagyományos keze-

lebonyolítását teszi lehetővé.

léseken túl relaxációs és wellness programok is elérhetők. A gyógyászati
központban uszoda, szauna, fedett sós vizű gyógymedence, élményfürdő és
gőzfürdő áll a vendégek rendelkezésére.
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HOTEL BRADET** és HOTEL FAGET**
A gyönyörű panorámájú gyógyszálló-együttes széleskörű szállodai és gyógyszolgáltatásokkal várja vendégeit. A Medve-tó gyógyászatán igénybevehető kezelések mellett, számos szabadidős programlehetőség közül is válogathatnak.
A Sovata, Bradet és Faget szállodákat fűtött földalatti folyosó köti össze.
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Ha még nem látta Kalotaszeg fazsindelyes templomait, Mátyás király lovas-

Információ

szobrát, a Tordai-hasadékot, Torockó bányászházait, a Békás-szorost, a Gyilkos-

és szobafoglalás:

tavat, a Szent Anna-tavat, a parajdi sóbányát, a Hargitát, a korondi fazekasokat,
és még nem fürdött a Medve-tóban, akkor kiváló kiindulási pontja lehet Erdély
felfedezésére szovátai szállodáink egyike.

DANUBIUS
INFORMÁCIÓS IRODA
H-1052 Budapest
Szervita tér 8.
Tel.: (+36 1) 888 8200
Fax: (+36 1) 889 2843
info@danubiushotels.com
DANUBIUS HEALTH SPA
RESORT SOVATA
R-545500 Judetul Mures, Sovata Bai
str. Trandafirilor 111., Románia
Tel.: (+40 265) 570 151
Fax: (+40 265) 570 258
sovatahotel@szovata.ro

Szállodák: 1 Health Spa Resort Sovata, 2 Hotel Faget, 3 Hotel Bradet
Budapestről már közvetlen repülőgépjáratokkal is utazhat Marosvásárhelyre.
A 60 km-re lévő marosvásárhelyi reptérről transzfer lehetőség biztosított.

danubiushotels.hu

Szováta

