Harkányi

Gyógy- és Strandfürdő

Medencék
Gyógyfürdő medencéi:
Gyógymedence 37-38 ºC • Gyógymedence 36-37 ºC •
Gyógymedence 34-36 ºC • Pezsgőmedence 32-34 ºC •
Jakuzzi 34-36 ºC • Pezsgőmedence (lazító) 32-34 ºC •
Jakuzzi medence 34-36 ºC
Strandfürdő medencéi:
Medence 33-35 ºC • Sportmedence 22-26 ºC • (Lepke)
medence 28-30 ºC • (Lepke)medence 30-32 ºC • Gyerekmedence 33-35 ºC • Pezsgőmedence 33-35 ºC • Szauna
csobbanó medence 20-22 ºC
Nyitva tartás: a gyógyfürdő egész évben nyitva naponta
9-18 óra között.
A strandi szezon nyitva tartásáról kérjük, informálódjon
a strandfürdő honlapján és a fürdő facebook oldalán.
Fizetési lehetőségek: bankkártya és SZÉP kártya elfogadóhely

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 7.
GPS: 45°51’09.80” N18°14’27.00”E
Főbejárat: 7815 Harkány, Bajcsy Zsilinszky utca
Platán bejárat: 7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 5.
Déli bejárat: 7815 Harkány, Zsigmondy Vilmos sétány
T.: +36 72 580 880
F.: +36 72 480 435
E.: info@harkanyfurdo.hu
www.harkanyfurdo.hu

Készült a Dél-dunántúli Regionális Operatív Program támogatásával,
a DDOP-2,1,3/B-11-2011-0004 sz. projekt keretében, 2013-ban, 30 000 példányban,
a Harkányi Turisztikai Egyesület gondozásában.
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Gyógyító víz

Miért különleges a harkányi gyógyvíz?

Gyógyfürdő Harkány 1823 óta
Harkányfürdő, a gyógyító víz városa, a Mecsek hegység és a Dráva folyó között, történelmi emlékekkel és az
érintetlen természettel együtt, Pécs, Siklós, Villány szomszédságában, egész évben várja gyógyulni és pihenni vágyó vendégeit!
Az 1823 óta ismert és elismert harkányi gyógyvíz, összetételében, hatásában, Európában egyedülálló.
Az eredeti mélységéből feltörő 62 C-os, magas szulfidkén
tartalmú, egyedi ásványi anyag mikroelem összetételű
gyógyvizet itt gyógymedencében és kádfürdő formájában is élvezheti.
A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő majd 14 hektáros ősparkjában közel 8000 m² vízfelülettel 5000 m² fedett pihenőterülettel, májustól októberig szabadtéri strandmedencékkel, feszített víztükrű uszodával, gyermekmedencével,
a főszezonban csúszdával várja a strandolás szerelmeseit.
A családi együttnapozáshoz, játékhoz, sportoláshoz, étkezéshez hangulatos helyszíneket talál. Animátorok sport
és gyermekprogramokkal, baba-mama pihenőparkkal,
kreatív kuckóval, mezítlábas parkkal várják a kicsiket és
nagyokat egyaránt.
Az 50 m-es úszómedence alkalmas versenyekre való felkészülésre is. A strandfürdő területén több sportpálya, lábteniszpálya, focipálya is a vendégek rendelkezésére áll.
A Gyógyfürdő egész évben nyitva tart, bel és kültéri
gyógymedencéivel, gyógyszolgáltatásaival, szakorvosi
irányítással, személyre szabott kezelésekkel.

A Magyar Földtani Intézet 1927-es jelentése szerint:
„E chemiai elemzési adatokból kitűnik az, hogy a víz a
kénes hévizek legkiválóbbjai közé tartozik.”
A víz különlegessége abból adódik, hogy karbonszulfidot
tartalmaz. A föld alól feltörő vízben a karbonszulfid a
nyomás alól felszabadulva bomlani kezd és biológiailag
igen aktív kénhidrogén gázzá alakul. Ez adja a harkányi hévíz jellegzetes szagát is. A karbonszulfid a bőrön
át és belélegezve egyaránt igen aktívan szívódik fel a
szervezetben. Izotópos vizsgálatok szerint felszívódása
150-szeres a szulfátokkal szemben. Bizonyítottan beépül
a porcba, ezért hatásos a porc degenerációjával, túlterhelésével vagy sérülésével járó mozgásszervi betegségekben, sportsérülések esetén, műtétek utáni utókezelésnél.
A gyógyvíz jellemző hatásai miatt gyógyfürdő és gyógyító kúra formájában eredményesen alkalmazzák számos betegség, mozgásszervi betegségek gyógyításában,
műtét utáni rehabilitációban, valamint emésztőrendszeri,
egyes nőgyógyászati és bőrgyógyászati betegségek, különösen a pikkelysömör (psoriasis) kezelésére.
A világon még két helyen található hasonló összetételű és
hatású gyógyvíz: közülük Európához a Holt-tenger van
a legközelebb.

A testet-lelket gyógyító őserő!
Gyógyszolgáltatások:
lymphodrainage- speciális masszázs, tangentor, reflex
masszázs, iszapkezelés, gyógymasszázs, gyógytorna,
elektroterápia, ultrahang, rekeszes galván, TENS kezelés,
magnetoterápia, ionthophoresis és ingeráram kezelések,
száraz szénsav kezelés, szénsavas kádfürdő, BEMER terápia.
Wellness és egészségmegőrző szolgáltatások:
szauna, gőzkabin, reflexmasszázs, pezsgőmedence, száraz szénsav kezelés, japán manikűr, cellulit (zsírégető)
masszázs, hullámmasszázs.
Szakembereink által összeállított egészségmegőrző
programok sikere nagyban függ attól, hogy mindenki
az alkatának, testi adottságainak megfelelő kezeléseket
kapja meg.

