
 

 
 
 
Deviând de celelate zone turistice, oraşul Hévíz îşi aşteapta clienţii in fiecare 
anotimp.  O revelaţie de nedescris este lacul iarna, cănd din apa caldă a lacului, 
destins priveşti prin perdeaua de aburi peisajul înzâpezit. 
De ani de zile temperatura constantă a apei dovedeşte stabilitatea biologica a 
lacului, temperatură care si in cele mai reci zile de iarnă nu scade sub 24-26 grade 
C. Lacul balnear din Hévíz este situat pe un teritoriu solitar ocrotit natural care 
datorită pădurii din împrejur este ferit de vânt. Evaporarea continuă a apei curătă 
aerul asigurând un mediu curat pt cei care fac baie si da posibilitatea de relaxare 
intr-un mediu cu conţinut redus de praf, fiind pentru omul obosit o adevărată 
recreere corporala si morala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Imediata apropiere a orasului Heviz oferă o gamă largă de activităti.  

• Castelul Festetics din Keszthely  
• Fortificatia SÜMEG 
• Excursie in Austria 

 
 
 



HOTEL NATURMED CARBONA**** 
În centrul prietenosului orăşel, la o disnaţă de numei 500 de metri de Lacul Heviz şi baia sa 
termală, turiştii vor găsi cel mai impozant hotel termal şi wellness al staţiunii, hotelul de patru 
stele NaturMed Hotel Carbona. Clădirea cu 261 decamere, înconjurată de un superb parc ce 
aminteşte de o grădină botanică, şi paradisul termal al hotelului cu suprafaţă de peste 1000 de 
metri pătraţi, asigură oaspeţilor nenumărate posibilităţi de relaxare. 

În imediata vecinătate a băii de agrement se află piscina pentru înot acoperită (de o mărime 
deosebită: lungimea de 25 de metri), şi secţia de saune care îi aparţine. Acest loc este un adevărat 
paradis pentru cei care iubesc saunele, deoarece au la dispoziţie o gamă foarte largă şi variată de 
servicii, cum ar fi sauna finlandeză cu bazin cu apă rece, saună cuaromaterapie, baie de aburi, 
tepidarium, şi pot folosi şi bazinul wellness foarte deosebit. 

Pachet de 
8 zile/7 nopti cu 

demipensiune 

05.01.-16.03.2018. 
16.06.-27.07.2018. 
29.09.-21.12.2018. 

17.03.-13.04.2018. 
26.05.-15.06.2018. 
28.07.-07.09.2018. 

14.04.-25.05.2018. 
08.09.-28.09.2018. 

camera DBL standard  509 €/pers 515 €/pers 553 €/pers 
camera DBL superioara  559 €/pers 575 €/pers 610 €/pers 
 
Pretul de mai sus include: 

• 7 nopti cazare cu demipensiune, in camera dubla standard 
• Folosirea gratuita a centrului wellnes (piscine, sauna, piscine cu apa termala, sala de 

fitness….. 
• Halat de baie 
• TVA 

 
Reduceri pt. copii:  
0-10 ani GRATIS cu 2 adulti intr-o camera 
10-14 ni 36 EUR/copil/nopate cu demipensiune 
 
Pachete de tratamente 
conzultatie medicala + 6 cure   125 EUR 
conzultatie medicala + 10 cure + control  199 EUR 
conzultatie medicala + 20 cure + control 389 EUR 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LACUL HÉVÍZ 
Un miracol al naturii, cel mai mare lac termal din lume.  
Temperatura apei lacului Hévíz, este rezultatul amestecului dintre apa rece care izbucneşte din 
adâncul pamântului si izvorul de apă caldă. Apa lacului este de obicei peste tot constanta, 
datorită curenţilor de apă multidirecţionali de la suprafată si a stratului de aburi de pe suprafata 
apei, împiedicând astfel răcirea apei. 

Din acest izvor izbucnesc la suprafaţă 410 litri/secunda de apa de 40 grade Celsius. Datorită 
acestui debit, apa lacului se schimbă complet in timp de trei zile si jumatate, rămânând tot timpul 
curată. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
Băile termale sânt indicate in următoarele 
cazuri: 

• discopație lombară si boli reumatice, 
• osteoporoză, 
• afecțiuni reumatismale degenerative 

si inflamatorii, 
• afecțiuni reumatismale abarticulare, 
• infecții de ligament, 

• boli discopatice, 
• refacerea după operații ortopedice, 

accidente, 
• artrită urică, 
• stres, suprasolicitărilor fizice și 

psihice, 
• tulburări de statură, perturbări de 

• susținere a corpului. 
 
In cazurile de mai jos băile termale nu sânt indicate: 

• tumoare malignă, 
• insuficiență cardiacă, 
• boli acute contagioase, 
• boli pulmonare astmatice, 
• sarcină, 
• răni deschise 
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