Bázakerettye

Bázakerettyét a magyar olajipar bölcsőjének is nevezik, itt végezték az első sikeres fúrást
1937-ben és itt létesült az első olajkút. Helyén emlékmű látható. Sajátos falurész akkor alakult
ki, amikor elkészültek az Amerikából érkező olajos szakemberek elhelyezésére szolgáló házak,
melyeket fás, ligetes zöldövezet vesz ma is körül.
Bázakerettye egyik vonzereje a Strand és Termálfürdő, amely jelenleg szezonális jelleggel
üzemel. A község turistaszállóval, étteremmel és pékséggel is rendelkezik, ahol esténként friss
péksütemény kapható.
A szép természeti környezet kitűnő lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra. A település közelében
található a Budafai Arborétum, valamint két üdülőtó, ahol fürdeni és horgászni lehet. Lehetőség
van erdei kisvasúttal történő utazásra is.
A borsfai Kápolna Galéria állandó kiállításának megtekintésére is lehetőség kínálkozik. A
letenyei kastélypark több mint száz féle fája között igazi kuriózum az 5 és fél méter törzsméretű
platán.
A gombaszezonban mód nyílik egy-egy gombatúrán való részvételre. Nagyszerű élményt nyújt
a környező erdőkben a vadak (szarvas, őz, vaddisznó stb.) megfigyelése saját élőhelyükön. A
szép természeti környezet kitűnő lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra.
A termálfürdő
A bázakerettyei termálfürdő szezonális nyitvatartással várja kedves vendégeit. A termálfürdő
két melegvizes élménymedencével, pezsgőfürdővel illetve egy hidegvizes medencével
rendelkezik. A termálfürdő befogadóképessége: 2000 fő
Kedvezmények: Hat éven aluli gyermekek a strand- és termálfürdőt ingyenesen látogathatják.
10 főn felüli diákcsoportoknak 10%-os kedvezményt biztosítunk.A strand területén található
több vendéglátóipari egység, illetve egy programiroda, ahol nyugágy illetve napernyő is
bérelhető.Éjszakai fürdőzésre nincs lehetőség, mivel a medencék takarítását és fertőtlenítését
ezekben az órákban végzik. A medencék tisztaságát, bakteriológiai vizsgálatát hetente az
üzemeltető elvégzi.

A jelenlegi hidegvizes medence elődje 1938-ban épült a Déryné Művelődési Házzal egyidőben,
amit a kezdektől a helyiek strandként használtak. A hidegvizes medence felújítását 1994-ben
kezdték, és 1996 késő tavaszán nyitották meg a nagyközönség számára. Az úszómedence 33
x 15 méteres, feszített víztükrű, és vízforgatóval ellátott. Legkisebb mélysége 1,63 méter, amely
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folyamatosan 2,05 méterig mélyül.
A termál medencék építésének 2000 év végén álltak neki, melyeket 2002 május végén adtak át.
- kör alakú 58 m3-es ülőmedence, hőmérséklete 36 fok - szív alakú 104 m3-es
élménymedence, hőmérséklete 30 fok - pezsgőfürdő, hőmérséklete 36 fok
2001-ben a lehető legmodernebb technológiát építették be a medencék gépházába.
A medencék hőmérséklete illetve a fertőtlenítés módszere lehetővé teszik a biztonságos és
gondtalan fürdőzést bármely korcsoport számára, nullától akár 100 éves korig.

akor merkezi | yemek tarifi | canlı radyo dinle | ukash | ukash kart |
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