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Héviz télen, Borszék és Lengyelország
A hévízitó meleg vwe a hideg napokon is jóleső ítirdőzést
biztosít. Ismét barangoltunk Székelyfiildön és
Kislengyelroszágban.
Van egy tó Magyarországon ami nincs kiszolgáltatva a kontinenüílis éghajlat kénye kedvének.
Vízének hömérséklete ugyanis elsösorban nem a levegő, és a napsütés fiiggvénye, hanem az
úIápláló fonásé. Ez a forrás pedig melegvízű. Ugye, mar Ónok is kitalátíík Hévízenjarunk,
aminek tava köré idegenforgalmi szolgáltaüísok egész serege települt.
Megnézttink néhány szálodát. A Hotel Natur Med Carbonával kezdtíik. A négycsillagos
modem gyógyszáló 2012-ben elnyerte a legjobb medical spa hotelnekjaró
díjat. Aki még nem hallotta a kifejezést: a medical spa hotel, egy olyan hotel, ahol a ffirdó és
wellness szolgáltatá§ok mellett gyógyászati kezeléseket is végeznek, orvosi felügyelet mellett.
Sokkal kisebb, de nem kevésbé kényelmes, a szomszédban található otthonos, családias Hotel
Santé. Aminek neve beszédes, hiszen egészségetjelent. A hévizi Hotel Santé 2007 óta va{a
az ide látogató feltöltódésre vágyó kedves vendégeit Majdnem minden szobája erkélyes,
ahonnan csodás kiláás nyílik Hévízre és kömyékére. Szolgáltatasai körébe tartozik a bóséges
svédasztalos reggeli, wellness-rész használat finn szauna, pezsgófiirdö, masszrias, A Hotel
mellett kőzvetleniil egy közelműtban átadott korszeriien felszerelt szép parkos játszótér vrfuja
kis vendégeit.

A Hotel Palace Héviz egyiklegnagyobb szállodája. Az impozí,rrs

épiiüet kiemelkedik a

hévízi

tó festöi szépségű

kömyezetéból. A séáóutcában a tótól mindössze 200
métene található a 165 szobás hatalmas hotel. Belsó
fedett átriumos udvaní,rrak csodájri.rra jámak. A wel|ness részlegben, ilyenkor télen kultinosen
jól esö, trópusi klima urakodik. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint ez a bantí,nfa, ami a
medencék mellett termóre fordult. De nemcsak a banár1 hanem a vendégek is szemmel
láüatólag jól érzik itt magukat... Míg az orvosi kezelések gyógyíto célzatúak,addig a
wellness legfóbb célja a prevenció, azaz abetegségek kialakulásárnak megelőzése.
Hévíz utíLrr Borszéken barangolunlg és megismerkedünk egy igazi székelytermékkel, a szilvás
gombóccal is.

Borszéköl az elsó, és legfontosabb, amit tudni kell,
hogy egy gyönyöríi

fiiLrdöhely, ami nemzetközi hímevét
asuanyuiréine[ koszonheti, Á világkiálliuisokon
sorozatosan oklevéllel, és érmekkel elismert
gyógyvizeket még Ferenc Józsefcsászar nevezte ,,a
borvizek királynójének" Az elismerések sorozata

nem kopott meg azóta sem, a bonzeki asvrlrryvíz, mint a vilag legfinomabb ásványvize az
amerikai udulöparadicsomban, Berkeley Springsben az ivóvizek
világbajnoksagán aranyérmet nyert. Ma l3 fonás
működik még a településen, és mindegyik különbözó
ásvanyi összetételból áll, így küónbözö problémáka
jelenthet gyógyirt.

A hajdani ezeréves hatá mellékérea Malopolska vagy magyarul Kislengyelország régióba.
Kezdjtik rögtön egy
gyögyörű monarchias hangulatú gyóryüdülöhellyel
Szczawnicával. A Dunajec eryik mellékfolyójtí,nak
völgyében taláható kisvifu,os kul<lnleges földrajzi
kellemes
elhelyezkedésének köszönhetóen
mikroklímával rendelkezik. A folyóparton nemrégiben
adták át ezt a gyönyörli séUinyt. Szczawnica a XIX.
száuadközepétől ismert és kedvelt üdülöhely nemesi
és nagypolgá,ri körökben. A gyógyfiirdót 1839-ben
alapítottak. Fejlódéséhez és ismortté tételéhez Szalay
József, vagy ahogy lengyelesen ejtik Salai - a város .
hajdani magyar tulajdonosa - járult legföképp hozzá. O
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