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Köszöntõ

Köszöntjük Önt városunk kiemelkedõ turisztikai szerepet játszó 
fürdõjében abból az alkalomból, hogy egészségét fürdõkezeléseinkkel 
kívánja javítani. Köszöntjük Önt is, aki szabadsága alatt közös élmények 
szerzésére, kikapcsolódására fürdõnket választotta.

A régió egyik legkedveltebb fürdõje a Hajdúnánási Gyógyfürdõ, amely 
különbözõ hõfokú és vízösszetételû medencéivel egyaránt kellemes 
pihenést, szórakozást, gyógyulást nyújt a strandkedvelõknek és a 
gyógyulni vágyóknak is.

Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az 
Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja.

Gyógyuljon és pihenjen, nálunk õszintén reméljük, hogy gyógyvizünk 
jótékony hatását Ön is tapasztalni fogja!

A gyógyulás és az egészség megõrzését kínáljuk gyógyfürdõnkben!
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Gyógyászat

Hajdúnánási Gyógyfürdõ története:
Már az 1930-as években megállapították, hogy a város területe alatt 
gazdag hévízkincs rejtõzik, de csak az 1950-es évek végén nyílt 
lehetõség a kiaknázására. A fúrások nyomán 1958. november 5-én 
felszínre törõ vizet a közeli Csónakázó tóba vezették és a fürdõ 
kiépítéséig itt fürödtek a helyiek. A hatalmas 14 hektáros területû fürdõ 
megnyitására 1962. július 15-ig kellett várni.

Az 1019 m mélyrõl feltörõ 67°C fokos termálvizet 1989-ben 
nyilvánították gyógyvízzé. Nagy sókoncentrációjú nátrium-kloridos, 
jódos-brómos ásványvíz, melynek összes oldott szilárd ásványi-anyag 
tartalma 7981 mg/liter, elsõsorban ízületi, mozgásszervi és 
nõgyógyászati betegségek kezelésére alkalmas.
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A Hajdúnánási Gyógyfürdõ felújítását és bõvítését követõen olyan új 
gyógyászati, egészségturisztikai központ jött létre, mely megfelel a kor 
gyógyászati és technikai követelményeinek és a közelmúltban 
megkapta a regionális gyógyfürdõ címet is. 

Számos újítás teszi teljessé a szolgáltatások körét, így az általános 
mozgásszervi megbetegedések kezelésén túl prevenciós kezelések is 
megvalósulhatnak a város gyógyfürdõjében. Orvosi vizsgálat után 
gyógymasszázs, vízalatti vízsugármasszázs, szénsavas fürdõ, súlyfürdõ, 
iszappakolás, kádfürdõ, gyógytorna várja a gyógyulni vágyó 
vendégeket.

„A kialakult betegséget kezelni olyan mintha az ember akkor kezdene 
kutat építeni, amikor már megszomjazott.” 
 /kínai közmondás/
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Strand, kikapcsolódás, szórakozás

A strandfürdõ 14 hektáros területen fekszik, mely parkosított zöld 
te r ü l e te i ve l ,  ú s zó - ,  g yó g y -  é s  p a n c s o l ó  m e d e n cé i ve l ,  
élménymedencéjével, csúszdáival a legjelentõsebb turisztikai attrakció 
városunkban.

A gyógy- és strandfürdõ gyógyvizes medencéi 32-38°C-os, a sport- és 
strand- és sportmedencéi 26-30°C-os vízzel vannak feltöltve. A 
legkisebbeket pedig speciálisan számukra kialakított, csak általuk 
igénybe vehetõ gyermekmedence várja. A fürdõ mindkét ingyenes 
csúszdája felejthetetlen élményeket kínál. 
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A fürdõzésen, csúszdázáson kívül az apróságok szórakozásáról játszótér 
gondoskodik, a pihenni vágyó felnõttek ellazulását pedig árnyas 
pihenõterületek szolgálják. A mozgás szerelmeseit sportpályák 
(strandröplabda, lábtenisz, tenisz), valamint szervezett sport- és 
szórakoztató programok várják. A barátságos környezetben lévõ 
csónakázótó a vizuális élmények sorát gazdagítja.

A szaunázás szerelmesei számára komplex szauna-park létesült, 
melyben gõzfürdõ, két finn szauna várja az ellazulni és felfrissülni 
vágyókat. A szaunázás utáni relaxálásról a fedett szauna-pihenõje 
gondoskodik. 
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A fürdõ területén található vendéglátó üzletek széles kínálattal állnak 
vendégeink rendelkezésére, ahol kedvére válogathat ízlésének 
megfelelõen. 

Szállás

A fürdõ területén mindenki megtalálhatja a számára megfelelõ 
szálláslehetõséget. A termálszálló televízióval, légkondicionálóval 
felszerelt szobái igazi kényelmet jelentenek vendégeink számára. 
Kõházunk és faházaink alkalmas helyszínként szolgálnak 
osztálykirándulások, edzõtáborok és nagyobb családi nyaralások 
szervezésére. Egy európai standardnek megfelelõ kemping kialapítása 
van folyamatban, ahova lakóautóval vagy lakókocsival érkezõ 
vendégeinket is igényes körülmények között várunk.



Városunk az M3-s autópályától 3 km-re található. Vasúton a 
Debrecen-Tiszalök útvonalon érhetõ el. A Hajdú Volán Zrt. és a 
Borsod Volán Zrt. menetrendszerû járatai nyári idõszakban 
hosszabbított útvonalú járatokkal segíti elõ a fürdõbe jutást. 

Elérhetõségek:

Hajdúnánási Gyógyfürdõ
4080 Hajdúnánás, Fürdõ u.7.

Telefon: 52/381-858
www.nanasfurdo.hu

E-mail: info@nanasfurdo.hu
 

Tourinform Iroda:
Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

Telefon/fax: 52/382-076; 70/375-6642
E-mail: hajdunanas@tourinform.hu

Megközelítés, információ:


