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Atât trendurile turistice, cât şi obiceiurile de relaxare sau vilegiatură se formează în această
perioadă. Modul accelerat de viaţă a răspândit noi forme de odihnă şi în Ţinutul Secuiesc. În
timp ce vacanţele de una sau mai multe săptămâni la modă acum zece ani au devenit mai rare,
vacanţele de câteva zile sau de weekend-uri lungi sunt din ce în ce mai populare. Trebuie deci
să ne odihnim cu repeziciune şi intens, ceea ce este parţial urmarea, parţial cauza preferinţei
patronilor pentru astfel de posibilităţi de odihnă pentru angajaţi.
Posibilităţile de relaxare în Ţinutul Secuiesc s-au schimbat radical în ultima perioadă, dând
alternative reale relaxării de câteva zile sau de weekend pentru locatarii zonei.
Răspunsul la întrebarea formării preferinţelor aşa încât turiştii locali să caute mai mult
prestatorii locali este chiar şi acum sub semnul întrebării şi depinde de calitatea ofertelor.
În orice caz putem enumera câteva argumente lângă weekend-urile lungi (3-4 zile cu
odihnă activă sau pasivă) care pun în avans alegerea prestatorilor locali.

1. Comparaţia ofertelor wellness
Pe parcursul comparaţiei am căutat posibilităţi de relaxare pe care le putem exploata în
timpul unui sfârşit de săptămână lung. Am inclus în analize ofertele unor hoteluri care au
propria ofertă wellness sau care oferă în pachet intrări wellness sau baie termală cadou. Cu
toate că ne-am străduit să alegem hoteluri de aceeaşi categorie în cadrul prestatorilor locali
sau din Ungaria, am găsit diferenţe în oferte, rezultate din premisele naturale, din
popularitrate sau specificul local.
Scopul nostru era să căutăm nişte oferte care încap în timpul unui weekend lung şi ajută la
odihnă, înviorare şi reînnoire.
Deci am căutat oferte pentru 2-3 nopţi care conţin cazare, mindim mic de juns sau
demipensiune şi acces la măcar un fel de răsfăţare wellness, fiind vorba ori de propriul centru
wellness sau de un complex afşat în apropiere.
Pe lângă diversitatea ofertelor găsim şi o paletă colorată de preţuri. Hotelurile pot oferi
aproape orice combinaţie turiştilor. Printre ofertele hotelurilor găsim pachete complexe,
prestările fiind împachetate sub un singur preţ, dar există şi posibilităţi care pot fi solicitate
contra cost.
Compararea obiectivă a ofertelor este grea în primul rând fiindcă toate hotelurile şi băile
oferă revelaţie, astfel aoate având oferte personale, satisfăcând diverse exdaţe şi oferind
mulţumire turiştilor.
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Am comparat preţul unor prestări pe baza unor puncte de vedere comuna.
Hotelurile analizate:
-

Septimia*** - Odorheiu Secuiesc
Vila Vitae - Odorheiu Secuiesc
Flamingo*** - Miercurea Ciuc
Hunguest Fenyő*** - Miercurea Ciuc
Hunguest Erkel***/**** - Gyula, Ungaria
Hungarospa Thermal*** - Hajduszoboszló, Ungaria

În cazul judeţului Harghita în centrele wellness din Odorheiu Secuiesc care au propria zonă
wellness oaseţii pot folosi secţia wellness nelimitat în cazul în care sunt cazaţi acolo.Hotelul
Flamingo din Mierczrea Ciuc asigură doar folosinţa bazinului, pentru toate celelalta prestări
trebuie plătit separat, 35 lei/oră. În Hotelul Fenyő oaspeţii pot folosi liber sauna şi sala fitness,
dar pentru celelalte prestări (masaj, jacuzzi) trebuie plătite. În cazul a două hoteluri lângă
graniţă însă gărim oferte mai tentante, acestea oferind pe lângă folosirea centrelor wellness
folosirea ştrandurilor din apropiere în fiecare zi în care oaspetele e cazat în incinta hotelului.
Hotelul Erkel din localitatea Gyula din Ungaria oferă intrare gratuită în fiecare zi la ştrandul
cunoscut Gyulai Várfürdő. Oaspeţii hotelului din Hajdustzoboszlo pot folosi liber sauna, cabina
cu aburi, tot aşa cum se pot odihni gratis pe ştrand şi prestările centrului Aqua Palace
Preţurile unitare ale hotelurilor din Ungaria (ex. Cazare de o noapte) din hotelurile
maghiare incluse în comparaţie sunt mai avantajoase decât preţurile prestărilor din Ţinutul
Secuiesc. Dacă luăm în considerare costurile călătoriei imaginea devine mai nuanţată.
Tabel 1: Preţurile cazării pentru 2 nopţi costurile pentru wellness şi călătorie.

Două nopți+drum
dus-întors
(lej/pers.)
Mașina
Autocar (bilet dusîntors)
Tren (bilet dusîntors)

Septimia***

Vila Vitae

Flamingo***

Hunguest
Fenyő***

608

516

360

568

Hunguest
Erkel***/
****
722

596

504

-

-

694 / 634

650 / 590

-

-

-

-

664 / 645

600 / 580

Hungarospa
Thermal***
706

Tabelul de sus totalizează datele celor două tabele anterioare adică arată cât costă o
excursie de două nopţi, inluzând tratament wellness şi călătoria pentru o persoană. Aceste
preţuri sunt preţuri generale (afişate pe site-ul hotelului), preţurile schimbându-se pe baza
acţiunilor sezonale şi a saturaţiei, pe lângă care hotelierii dau oferte personalizate valabile
pentru o anumită perioadă.
În privinţa cheltuielilor pentru wellness putem observa că aceste cheltuieli împreună cu
călătoria nu diferă de la un hotel la altul, deci merită penrtu o perioadă mai lungă doatr dacă
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consacrăm mult timp pentru aceasta economisind mai mult de 20 ore călătorie şi cheltuielile
acesteia care nu se exprimă în bani (oboseala). Distanţele sunt preconizate de Google Maps şi
se referă la autostrăzi, distanţa parcursă de trenu fiind diferită. Dibtre cele trei posibilităţi
maşina oare a fi cea mai uşoară alegere, localităţile putând fi accesate prin drumurile
principale. În cazul autobuzelor şi a trenului însă depinden de mersul autobuzelor şi a
trenurilor. În cazul autobuzelor sau a trenurilor călătoria pentru un locatar din zona Ciucului
are două părţi:, Miercurea Ciuc– Püspökladány, respectiv Püspökladány – Gyula sau
Hajdúszoboszló. Conform acestui plan au fost calculate cheltuielile călătoriei pe baza preţurilor
Open World, CFR, a Volán şi MÁV.

2. Comparaţia ofertelor turistice medicale
Turismul medical poate da rezolvări pentru păstrarea sănătăţii, prevenirea bolilor, resectiv
vindecarea bolilor. În timp ce scopul tratamentului wellness este relaxarea, înviorarea, turismul
medicinal oferă terapie şi cură pentru rezolvarea problemelor, respectiv prevenirea acestora.
Anumite hoteluri propun ambele pachete (ex. Masaj medicinal sau cură Knepp în incinta zonei
wellness) dar nu este rar nici când un hitel are în vizor o simgură specialitate, sau oferă prestări
medicale singur sau în colaborare cu un centru.
Cel mai mare complex din judeţul Harghita se află în Tuşnad-Băi, în complex având
posibilitatea de a primi rezolvări pentru numeroase probleme de sănătate. Efectul benefic a
apelor minerale locale este completată de terapia personalizată compusă de medici. Oaspeţii
au la dispoziţie diferitre tipuri de masaj, saună, baie termală şi programe de gimnastică, toate
acestea sub observaţie medicală. Cazarea aici este rezolvată în hoteluri de 2 sau 3 stele, fiind
posibilă ocuparea locurilor cu rpreţ redus . Privind zona wellness am cercetat posibilităţile
demipensiunilor cu 2 nopţi, care conţine 5 tipuri de tratament.
Ca centru de tratament medical în străinătate analizăm ştrandul Gyulai Vár. Ştrandul nu
are loc de cazare, are însă legături cu mai multe hoteluri, preţurile camarelor din acestea
incluzând bilete de intrare la ştrand. Pe lângă alte servicii ştrandul oferă mai multe servicii
proeminente, care pot fi folosite ocazional sau permanent. Aici stau la dispoziţia pacienţilor
medici specialişti, care verifică starea pacienţilor şi întocmesc un plan de terapie adecvat.
Ştrandul din Gyula poate fi vizitat cu bilete zilnice sau abonament, dar biletele permit
folosirea unor produse nu a tuturor. De exemplu sauna sau tratamentele nu pot fi folosite.
În privinţa tratamentelor încercăm luarea în considerare a preţurilor individuale în ambele
cazuri, acest lucru fiind îngreunat de faptul că mai multe tratamente se găsesc doar în pachete.
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Preţurile se referă la o singură ocazie, însă aceste centre au şi pachete, care pot fi găsite la
preţuri bune. În centrul de tratamente trebuie petrecut o perioadă mai lungă de timp, deci
aceste centre nu se pot considera perfecte pentru un sfârşit de săptămână.
Táblázat 2: gyógykezelő központok kezelési ajánlatai és árai

Tratamente– RON –
Masaj
Baie cu plante medicinale
Tratament cu nămol
Baie cu greutate
Baie cu acid carbonic
Masaj sub ape cu
raze(tangentor)
Gimnastică medicală sub apă
Gimnastică medicală
Fizioterapie
Hidroterapie
Elektroterapie
Termoterapie
OCinsultaţii, prescrierea
tratamentului
Tratament prescris de
doctor(oricare tratament), lei /
tratament

Gyulai Várfürdő
30
n/a
34
24
27

Hotel Tusnad**/*** Băile Tușnad
20-30
20
23

31
25
14
15-21
n/a
ntri/a
n/a

da
da
da
da
da

da

25/35

15
n/a

3. Turism de iarnă – comparaţia oportunităților de schi
Privind pârtiile de schi judeţul Harghita se află între primele trei judeţe din ţară. Chiar dacă
privind numărul pârtiilor se află pe locul 2. Cu 22 pârtii (1. Prahova – 23, 3. Brassó – 19), pe
baza lungimii acestora ajunge doar pe locul 3. Cu cei 13.313 me (1. Braşov – 25.186 m, 2.
Prahova – 24.998 m)1. Iubitorii sporturilor de iarnă sun aşt eptaţi de trasee moderne, fie virba
de schi, snowboard sau de datul cu săniuţa. Lungimea şi gradul dificultăţii acestora diferă, toţi
iubitorii acestor sporturi îşi pot găsi pţrtia de grad potrivit, în timp ce multe trasee oferă
distracţie familiilor, iar cei care necesită au posibilitate să împrumute elemente necesare şi să
ia lecţii pentru orice categorie de vârstă.
Având în vedere că este vorba despre un sfârşit de săptămţnă în timpul iernii, care
înseamnă 2-3 zile de practicare schi sau aşte moduri de distracţie, trebuie să notăm iarăsi că
trebuie contat cu limitele timpului. Continuând firul gândirii am rivit împrejur pe la pârtiile de

1
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sci din Ungaria, pârtiile ieftine din Austria şi cele din Slovac 4400 ft (65 leiia. La cererea noastră
s-a eliberat un şir de posibilităţi, dintre care cea mai apropiată pârtie se aflşă la Sátoraljaújhely
la mai mult de 5öö km distanţă de Miercurea Ciuc. Biletul pentru o zi costă 3900 forinţi,
(aproximativ. 58 lei), cazarea trebuie căutată în zonă. Pentru aceasta există mult oportunităţi,
unele pensiuni oferind cazare chiar la 2000-5000 forinţi (30-75 lei) pe noapte fără mâncare.
Calculând distanţa dintre Miercurea Ciuc şi cele 8 pârtii de schi primim ca rezultat 674 km.
Abonamentul pentru ascensor pentru o zi însă costă cam 4400 ft (65 lei). Nu puitem schia nici
fără echipamentul necesar, pe care îl ducem ori noi ori închiriem. În împrejurimea celor mai
multe pârtii avem posibilitatea închirieri, acesta costţnd 4000 forinţi (can 60 le/zi
/echipamenti)
Dimpotrivă dacă luăm nişte pârtii ale judeţului Harghita, aici un abonament pentru adulţi
costă cam 46 lei, iar închirierea schiurilor este în jur de 30 lei pentru o zi. Ceea ce priveşte
cazarea găsim numeroase pensiuni, cabane care oferă posibilităţi de cazare oaspeţilor. În
judeţul Harghita se găseşte cazare deja la 20 lei/ noapte aproape de pârtii.
Tabelul de mai jos totalizează cheltuielile pentru o persoană pe doi nopţi, cu abonament
pentru schiat pentru două zile în cazul în care turistol are echipamentul necesar şi călătoreşte
cu maşina proprie.
În cazul maşinii preţul benzinei a fot calculat cu 5,92 lei/l şi cu un consum generalde 6
l/100 km. În cazul pârtiilor din judeţul Harghita am luat în considerare şi posibilitatea ca
oaspeţii să nu necesite cazare. În acest caz am calculat doar pe baza abonamentului pe două
zile şi călătoria (4 drumuri).
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Tabel 3: Ofertele obiectivelor turistice

Cheltieli minime (abonament pentru 2
Cheltuieli
minime
zile, , 2 nopţi în pensiune, 2 drumuri, 1 pers.) (abonament 2 zile, 4
drumuri, 1 pers.)
Abonament pentru 1 zi: în medie 80-90 lei ,
Pârtii din Austria de jos
abonament 2 nopţi cazare cu mic dejun sau
(Jauerling, Lunz am See,
semipensiune:
în
general
120-130
Feistritzsattel, Puchenstuben,
lei/noaptecombustibil: 720-750 lei
Lilienfeld-Muckenkogel, etc.)
Total: 1100-1200 lei
Pârtii din Slovacia (Kis-Tátra, Nagy Abonament pentru 1 zi: în medie 80-90 lei
Tátra)l
abonament
2 nopţi cazare cu mic dejun sau
semipenziune, în medie 100 lei/noapte
Combustib: 580 lei
Total: kb. 950-1000 lei
Pârtii din Ungaria
Mátraszentistván Sípark
765
Pécs – Misinatető
670
Nagyvillám Sípálya - Visegrád
710
Kékestető - Gyöngyös
665
Eplény - Nordica Síaréna
847
Sátoraljaújhely
539
Dobogókő
757
Bánkút
626
Pârtii din munţii Harghitei
Harghita Mădăraş
275
173
Bucin
183
205
Pârtia Şumuleu
193
106
Pârtia speranţei – Borsec
225
350

Cum se poate vedea există diferenţe foarte mari între preţuri care se datorează în primul
rând banilor cheltuiţi pe drum.
Am mai comparat trei tipuri de prestări: wellness, turism terapeutic şi tursim de iarnă.
Dacă lăsăm la o parte chestiunile de calitate, specificul local, diferenţele de nivel, motivaţiile
personale etc, şi ne uităm doar la numere, este evident că odihan acasă este mai ieftină.
Trebuie deci să cântărim dacă merită să parcurgem un drum lung dacă avem doar câteva
zile sau un sfârşit de săptămână pentru relaxare acesta putând avea cheltuieli în plus (la fel şi
folos)
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Anexe
Tabel 1:Compararea unor oferte wellness şi cazare

Preţuri
camre/pers./noapte
Micdejun
Semipensiune

Septimia*** Odorheiu
Secuiesc

Vila Vitae –
Odorheiu
Secuiesc

64 EUR / 286 RON

240-350 RON

Da

da

da / nelimitat

da / nelimitat

Flamingo*** Miercurea Ciuc
40 EUR / 180
RON
da
-

Da / doar bazin

Hunguest
Fenyő*** Miercurea
Ciuc

Hunguest
Erkel***/**** - Gyula

Hungarospa
Thermal*** Hajduszoboszló

284 RON

13.000 Ft / 192 RON

12.500 Ft / 185 RON

Da
-

da
da/1 intrare la
ştrandul Gyulai
Várfürdő / + propria
secţie wellness

da

da / szauna
şi fitness

Conţine wellness
1 EUR
1 HUF

4,4653 RON
1,4775 RON

da / propria /+
complex baie/ +
Aqua-Palace

* - extra costuri

05.09.2013

Tabel 2: Distanţe de la Miercurea Ciuc şi cistul călătoriei

Cheltuieli pentru drum din
Miercurea Ciuc, 1 drum
Distanţă (google maps - km)
Maşină – RON
Autobuz – RON
Tren – RON

Septimia*** Odorheu Secuiesc

Vila Vitae Odorheu Secuiesc

Flamingo***
- Miercurea
Ciuc

51
18
12
-

51
18
12
-

0
-

Hunguest
Fenyő*** Miercurea
Ciuc
0
-

Hunguest
Erkel***/
**** Gyula
475
169
155
140

Hungarospa
Thermal*** Hajduszoboszló
472
168
140
115
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Tabel 3: cheltuielile cazării pentru 2 nopţi, wellness şi călătorie

Două nopţi+drum retur
Maşină
Autobuz (un bilet retur/ drum)
Tren(un bilet retur/ drum)

Septimia*** Odorheu Secuiesc

Vila Vitae Odorheu
Secuiesc

Flamingo*** Miercurea Ciuc

608

516

360

Hunguest
Fenyő*** Miercurea
Ciuc
568

596

504

-

-

-

-

Hunguest
Erkel***/**** Gyula

Hungarospa
Thermal*** Hajduszoboszló

722

706

-

694 / 634

650 / 590

-

664 / 645

600 / 580

l

Tabe 4: Preţurile posibilităţilor de schiat

Abonament pe zi
pentru adulţi
Mátraszentistván Sípark
81
Pécs – Misinatető
30
Nagyvillám Sípálya – Visegrád
67
Kékestető – Gyöngyös
73
Eplény - Nordica Síaréna
87
Sátoraljaújhely
58
Dobogókő
60
Bánkút
67
Harghita Mădăraş
55
Bucin
40
Pârtia Şumuleu
50
Pârta speranţei-Borsec
40

Cele mai mici
preţuri ale cazării
în zonă(5 km)
67
30
31
30
60
30
63
30
67
20
45
30

Distanţă de la
Ciuc(km)
660
774
723
646
779
511
720
608
44
88
4
120

Preţul combustibilului(lei)

Cele mai mici
costuri(abonament pentru 2
zile, 2 nopţi, 1 pers.)
765
670
710
665
847
539
757
626
275
183
193
225

Cele mai mici
preţuri
(abonament pe 2
zile, 4 drumuri, 1
pers.)
173
245
196
310

10
5,92
Consum mediu(l/100 km)
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10 argumente alături de turismul interior (în Ţinutul Secuiesc)
Ideea turismului intern însamnă de obicei turismul în hotarele unei ţări anume. Întrebarea
cum se pot forma tendinţele de vacanţă ca oamenii săşi petreacă vacanţa la unităţuile din zonă
este greu de răspuns, aceasta depinzân de de calitatea ofertelor.
Cu toate acestea putem enumera nişte argumente pentru care putem prefera odihna
(activă sau pasivă) de 3-4 zile la prestările locale:
1. Putem ajunge la obiectiv mai uşor şi mai repede astfel fiind mai puţin obosiţi când
ajungem la obiectiv.
2. Timpul pentru călătorie este scurt , nu sunt perioade goale petrecute în staţii, săli de
aşteptare etc.
3. Călătoria scurtă înseamnă şi ocrotirea naturii, şi întăreşte şi conştiinţa mediului prin
cunoaşterea meleagurilor de către turişti.
4. a távolabbi célpontok egyben idő- és éghajlatváltozással is járnak, amelyhez az emberi
szervezetnek akklimatizálódnia kell, így ez nemhogy pihenéssel, hanem energia
elvonással járhat.
5. Un grup de prieteni ajubge mai uşor în locurile din apropiere dar este mai confortabil
călătoria cu copii.
6. Este interesant pentru localnici cunoaşterea locului de naştere în sens mai larg, aici ne
referim la istrie, la valori folclorice din zonă, deci turistul poate primi valori pentru
îmbogăţirea identităţii sale.
7. Dacă petrecem timpul liber în zonă cheltuim banii acolo şi astfel ajutăm la prosperarea
economiei din zonă, la bunăstarea comunităţii.
8. În unele cazuri plătim mai puţin pentru anumite prestări fiindcă anumite cheltuieli sunt
mai mici (ex. Cheltuieli de drum).
9. Omul poate face cunoştinţă cu noi persoane dintre membri societăţii căreia el însuşi
aarţine, poate încheia prietenii care nu devin imposibile din cauza distanţei.
10. Periaoda lungă petrecută pe drumuri înseamnă şi risc în cea ce priveşte siguranţa
călătorilor, deci „turismul de acasă” înseamnă siguranţă.
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Surse
Wellness:

http://www.septimia.ro/
http://www.villavitae.ro/
http://hotelflamingo.ro/hu/
http://www.hunguest-fenyo.ro/hu/index.php
http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/gyula/hunguest_hotel_erkel/
http://www.hungarospathermalhotel.hu/
Turism terapeutic
http://www.tusnad.ro/statiune%20hun.htm
http://hu.varfurdo.hu/
Posibilităţi de schiat
http://www.sielok.hu/sitereplista/orszag/magyarorszag/listadizajn/rendnapijegyarnov/
http://madarasihargita.hu/
http://bucsin.ro/
http://salvator.ro/kissomlyo-sipalya/
http://www.borszekisi.ro/
Cheltuieli de călătorie

https://maps.google.ro/
http://cfr.ro/
http://www.mav.hu/utasok.php
http://www.openworld.ro/selling.php?lang=ro&cod=I
http://www.pretbenzina.ro/

