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Geoagiu Băi este o staţiune balneoclimaterică situată la 46 km nord-est de Municipiu Deva, la o
altitudine de 350 m, în mijlocul unor păduri acoperite cu fag şi brad.

  

Staţiunea este recunoscută datorită multiplelor efecte terapeutice ale apelor minerale şi termale:
ape cu nămoluri de turbă unsuroase, iodate şi feruginoase. Acestea sunt benefice pentru
tratarea unor afecţiuni ale aparatului locomotor (rheumatism), ale sistemului nervos, gastrite
cornice, alergii, anemii, boli de nutriţie, tulburari circulatorii, afecţiuni dermatologice şi
ginecologice.

  

Nu trec mai departe fără a amint de ştrandul cu apă termală Geoagiu Băi care prezintă o
importanţă deosebită pentru cei care doresc să se răcorească în zilele fierbinţi de vară.

  

Complexul Băile Daco-Romane a deschis sezonul estival pe data de 28 aprilie şi vine în
întampinarea turiştilor cu o gamă largă de servicii: trei bazine cu apă termală, un bazin mic de
1,6 metri, un bazin cu adâmcimea de la 1,6 metri la 3 metri şi bazinul olimpic de 2,4 .

  

Turiştii mai dispun de 2 hectare de plajă cu nisip, 500 de şezlonguri, 140 de cabine cu cheie,
spaţii de joacă pentru copii, discotecă în aer liber, servicii medicale şi serviciu Salvamar.

  

Geoagiu Băi oferă numeroase obiective turistice iubitorilor de drumuţii: Cheile Mazii, Cascada,
peştera Cigmăului, Izvoarele de ape minerale de la Bacaia, Lacul Natau, s.a.

  

Pentru cei care doresc să viziteze locuri istorice din îmrejurimile oraşului Geoagiu, au la
dispoziţie Cetatea Uriaşului, Capela Romanică, Cetatea Costeşti şi Sarmisegetusa Dacică.
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Indiferent de locurile pe care le alegi să le vizitezi, judeţul Hunedoara te va încânta cu peisajele
ei şi cu siguranţa îţi vei dori să revii.

  

Sugestii de cazare: Pensiunea Flori, Pensiunea Retezat, Pensiunea Valea Cernei, Pensiunea
Hermes, Pensiunea Phoenix sau Vila Maria.

  

Autor: Ligia Hancu.
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