Tájékoztató a kiskunmajsai Gyógy- és Élményfürdőről és környékéről
Nyitva tartás:
Gyógy- és Élményfürdő:
Éjszakai fürdő (péntek, szombat): 05.01-08.31
09.01-04.30

9:00-19:00 (az év minden napján)
20:00-24:00
19:30-24:00

Parkolás: díjmentes

Fürdő szolgáltatások
Gyógyfürdő
A fürdő minősített gyógyvizes medencékkel rendelkezik. Az 1000 m2-es faszerkezetű csarnokban
helyezkedik el egy 36°C-os és egy 38°C-os gyógyvizes medence, valamint egy 25 m-es feszített
víztükrű gyógyúszó medence. Emellett a szabadban található egy 36°C-os 400 m2-es körmedence,
mely egész évben üzemel.
Az 1800 méterről feltörő 72 0C-os nátriumhidrogénkarbonátos gyógyvíz javallott:
- Degeneratív mozgásszervi elváltozások (arthrosisok)
- Idült gyulladásos mozgásszervi megbetegedések (reumatoid arthrisis, stb.)
- Lágyrész reumatizmus
- Műtét ill. Törések utáni állapotok (csont, izom, ízületek)
- Nőgyógyászati betegségek (idült gyulladások, sterilitás)
- Agyi történések utáni bénulások (fél évvel az ictus után)
Ellenjavallott:
- Szívkárosodások dekompenzált állapotban
- Makacs magas vérnyomás
- Lázas állapotok – tuberkolózis – rosszindulatú daganatok
- Pajzsmirigy túlműködés

Élményfürdő
400 m2 vízfelszínen, 14 élményelemmel, egész évben működő medence.
Élményelemek: - dombcsúszda,
- pezsgőágyak,
- vizes barlang,
- gejzír,
- buzgár,
- dögönyözők és masszírozók,
- sodró folyosó,
- pezsgőfürdő,
- sziklacsobogó,
- vízgomba.
Az élményfürdő szolgáltatásait külön jegy vásárlása nélkül, a napi fürdőbelépőjeggyel lehet igénybe
venni!

Aquapark
Csúszdapark
4 óriáscsúszda, többek között a 120 m hosszú „anakonda”, a 61 m hosszú „hidrocső”, a 44 m
hosszú „kamikaze” és a 41 m hosszú „rafting” csúszda, pezsgőágy és nyakzuhany áll a vendégek
rendelkezésére a nyári időszakban.
A csúszdapark használata benne van a fürdőbelépő árában!

Hullámmedence
530 m2 vízfelületű, nyári időszakban működő medence.
A tenger hangulatát idéző, akár 80 cm-es hullámokat keltő hullámmedencénk 4 féle
élményelemmel rendelkezik, vízmélysége 10 cm-től 220 cm-ig terjed.
A hullámmedence használata benne van a fürdőbelépő árában!

Gyermek medence
A fürdő területén 2 db gyermekmedence áll rendelkezésre a nyári időszakban. A medencékben több
különféle élményelem és játék található, mint például pezsgő levegő, csobogó, vízköpő, vízágyú,
vízfüggöny, vízi sün, billenő vödör, kis csúszda.
A gyermekmedencék használata benne van a fürdőbelépő árában!

Strandfürdő
Kitűnő kikapcsolódási lehetőség nyári időszakban a homokos parttal rendelkező 100x70 m-es 0-3 m
mélységű mesterséges tó, ahol úszó aquaparki elemek teszik felejthetetlenné a fürdőzés élményét.
Míg a kisebbek látványos homokvárat építhetnek a parton, addig a nagyobbak próbára tehetik
bátorságukat a „jéghegyen”.
A Strandfürdő aquaparki elemei:
-mini "jéghegy",
-nagy "jéghegy",
-Szaturnusz,
-Trambulin.
A strandfürdő éjszakai fürdőzések alkalmával zárva tart.
A strandfürdő használata benne van a fürdőbelépő árában!
A strandfürdő részleg június 1-től augusztus 29-ig üzemel!

Wellness szolgálatások
Szaunasziget
A csarnokban finn szauna, aroma szauna és gőzfürdő várja a szaunázás kedvelőit.
A szaunasziget használata benne van a fürdőbelépő árában!

Aromafürdő
Stresszoldó aromafürdő
A kellemesen langyos fürdőben jólesően lazíthat, miközben megszabadul a stressz okozta negatív
belső energiáktól és jóérzéssel töltődik fel.

Relaxáló aromafürdő
A kellemes langyos fürdő, a citrusos illatok elősegítik a relaxációt, s így a kezelés végeztével úgy
érezhetjük, hogy kicseréltek bennünket.

Nyugtató aromafürdő
Erős kimerültség és alvászavarok esetén különösen jótékony hatású és ajánlott kezelés.

Masszázs
Aromamasszázs
A masszázs már önmagában is számos kedvező tulajdonsággal bír: oldja a stresszt, relaxál és javítja
általános közérzetünket. Illóolajok hatására a masszázs jótékony ereje még intenzívebbé válik, így
egy kellemes aromamasszázst követően valóban úgy érezzük magunkat, mintha kicseréltek volna.
Az aromamasszázs hatásai:
•Ellazít vagy élénkít (a használt aromától függően)
•Felfrissíti az izomzatot
•Élénkíti a vérkeringést (fokozza a sejtek oxigén- és tápanyagellátását)
•Javítja a nyirokáramlást (megkönnyíti a salak- és méreganyagok kiürülését a szervezetből)
•Feszesíti a szöveteket
•Feloldja a testben az energiagátakat
•Beindítja a test öngyógyító mechanizmusait
•Erősíti az immunrendszert

Frissítőmasszázs
Gyógymasszázs
Gyógyászati szolgáltatások az OEP-vel kötött szerződés alapján reumatológus szakorvos által
kiállított beutalóval kedvezményesen is igénybe vehető. Ilyen a kádfürdő, gyógymasszázs,
vízsugámasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna.
Masszázsidőpont foglalás a 77/481-052-es telefonszámon vagy személyesen a fürdő pénztáránál ill.
az info@jonathermal.hu e-mail címen kérhető.

Sókamra
A sókamra gyógyhatásának legfontosabb tényezője a légzőszervek nyálkahártyájára és a hörgők
sima izomzatára kifejtett hatás.
A sókamra használata benne van a fürdőbelépő árában!

Számos wellness szolgáltatás vehető még igénybe kedvező áron:
- infra szauna,
- OTO lábmasszázsgép,
- masszázsfotel,
- jádeköves masszázságy,
- CHI gép,
- BIOPTRON-os fényterápia kezelés,
- pedikűr-manikűr,
- álló és fekvő szolárium.

Szálláslehetőség
A fürdő közvetlen szomszédságában elhelyezkedő Jonathermál Zrt. Motel és Kemping számos
szálláslehetőséget kínál az ideérkező vendégeinek. Ilyenek pl.: 1-2-3 ágyas motelszobáink,
komfort nélküli kisfaházaink, összkomfortos faházaink, apartmanjaink ill. Mustáng Ranch
Panziónk. Kempingezni vágyó vendégeinket mintegy 5 hektáros kemping várja.
- szállásaink többsége fürdőszobás, televízióval, mikrohullámú sütővel, hűtőszekrénnyel felszerelt,
- ingyenes parkolási lehetőség a szobák ill. házak előtt,
- a szállóvendégek kedvezményes fürdőbelépő vásárlására jogosultak
- Wifi

Motelszobák
44 motelszobánk közül 10 superior és 34 standard szoba található. Mindegyik szoba a szabadból
nyíló bejárattal rendelkezik, fürdőszobás, televízióval, mikrohullámú sütővel, hűtőszekrénnyel
felszerelt. A szobák előtt egy kis terasz helyezkedik el. Az egy- ill. kétágyas szobáink igény esetén
pótágyazhatóak. Parkolás a szobák előtt, mely díjmentesen vehető igénybe.

Összkomfortos faházak
A horgásztó mellett elhelyezkedő családi faházaink 4 férőhellyel, 4 helyiséggel, ebből 2 szobával,
(az egyik szobában emeletes ággyal), fürdőszobával, felszerelt konyhával, terasszal rendelkező igen
kedvelt szállástípusunk, mely igény esetén pótágyazható. Parkolási lehetőség közvetlenül a faházak
mellett, mely díjmentesen vehető igénybe.

Komfort nélküli kisfaházak
Ez a szállás kora tavasztól késő őszig vehető igénybe. A faház 2 férőhellyel, áramvételi lehetőséggel
és egy kis terasszal rendelkezik. Tisztálkodási lehetőség a faház közelében lévő vizesblokkban.
Parkolás a faház mellett, mely díjmentesen vehető igénybe.

Apartmanok
A fürdő szomszédságában elhelyezkedő üdülőfaluban találhatóak apartmanjaink, üdülőházaink.
Ezek 4-12 férőhellyel ellátott szállások. Az apartmanokhoz min. 2 szoba, nappali, fürdőszoba,
felszerelt konyha, saját udvar tartozik. Az üdülőházakról részletes tájékoztatást találnak
honlapunkon képekkel, férőhely megjelöléssel, a házról szóló leírással a www.jonathermal.hu
címen. Az esetlegesen felmerülő kérdéseivel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére.
Parkolási lehetőség az udvarban, mely díjmentesen vehető igénybe.

Mustáng Ranch Panzió
A fürdőtől kb. 800 méter távolságra található kétszintes épület csendes, nyugodt környezetben
helyezkedik el, a motel és kemping valamint a Lópofa Csárda szomszédságában, mely 28 fő
befogadására alkalmas. A földszinten 4 db 2 ágyas és 2 db 3 ágyas apartman található, melyek
fürdőszobával, televízióval, hűtőszekrénnyel, mikrohullámú sütővel és konyhai sarokkal
felszereltek.
A felső szinten egy 5 férőhelyes ill. egy 9 férőhelyes apartman kapott helyet.
Az 5 fős apartman 3 hálószobával (2-2-1 ágyas), nappalival, televízióval, hűtőszekrénnyel,
mikrohullámú sütővel, konyhával, fürdőszobával felszerelt.
A 9 fős apartman 4 hálószobával (2-2-2-3 ágyas), nappalival, televízióval, hűtőszekrénnyel,
mikrohullálmú sütővel, konyhával, fürdőszobával felszerelt.
Parkolási lehetőség az udvarban, mely díjmentesen vehető igénybe.
Lakóvendégeink kedvezményes napi fürdőbelépőt vásárolhatnak a recepción, mellyel az összes
működő medence és csúszdaszolgáltatás, a szaunasziget, a sókamra, és a pezsgőfürdő is
használható.

Vendéglátás
Termál bisztró Étterem
Különleges ételek, kiváló italok, borkülönlegességek, napi menü.
Az étterem közvetlenül a fürdő mellett helyezkedik el.
Nyitva tartás: naponta 8-21 óráig
Asztalfoglalás: 06-20-470-0052
Lópofa Csárda
Konyháját a magyar hagyományokon alapuló ízvilág jellemzi, de megtalálhatók a kíméletesebb
szárnyasételek és frissítő saláták is.
A fürdőtől kb. 300-400 m távolságra található.
Nyitva tartás: naponta 9-22 óráig
Információ, asztalfoglalás: Sipos József, csárdagazdánál a 06-20-311-6159
A fürdő területén számos büfé üzemel, melyek nyári szezonban hagyományos és különleges
ételekkel, italokkal várják az idelátogató vendégeket. Pl.: lángos, kürtőskalács, gyros, óriás
palacsinta, hamburger, koktélok stb.

Kikapcsolódási lehetőség
- játszótér, játszóház
- óriás sakk,
- lengő teke,
- röplabda pálya,
- horgásztó,
- íriszkert, levendulakert, homoktöviskert. (szezonális)
A Motelben lehetőség van kerékpár/tandem kölcsönzésére, mellyel kirándulásokat tehetnek a
környéken, elkerekezhetnek a kiskunmajsa gyógyfürdőt Bugacpusztaházával összekötő
kerékpárúton, útba ejtve Jászszentlászló, Bugac és Móricgát településeket.
A Motelben kölcsönözhető eszközök:
-kerékpár,
-tandem,
-roller,
-worker fliker 3, (3 kerekű roller)
-bringó-hintó,
-gauswheel,
-bobo-car.

