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COMUNICAT
PRIVIND ACTIVITATEA
LA BAILE RECI NR.1 IN SEZONUL 2019
Inca de pe vremea romanilor au fost mentionate efectele benefice ale factorilor de cura
naturali de pe litoralul Marii Negre si ale namolului si apei sarate a Lacului Techirghiol intr-o mare
diversitate de afectiuni – reumatice (poliartrita reumatoida, spondilita ankilozanta; gonartroza,
coxartroza, spondiloza, etc), ortopedice (sechele post-traumatice sau post-operatorii), dermatologice
(psoriasis, alergodermii, eczeme pe fond alergic), precum si cu rol preventiv la copii si adolescenti
(prevenire rahitism, dezvoltare armonioasa scheletala, cresterea imunitatii generale).
Aplicatiile de namol sapropelic se pot face la Baile Reci Nr.1 fie sub forma masajului cu
namol, fie sub forma onctiunilor cu namol - metoda egipteana - cura naturista constand in aplicarea
nămolului rece pe pielea pacientului in strat subtire, pe zone limitate – cele dureroase sau pe intregul
corp, expunere la soare 30 – 60 min, pana se usuca namolul, urmata de baie in lacul Techirghiol cu
activitate fizica in apa (inot 10-15 min) si dus cu apa rece si uscare la soare. Este o metodă de
solicitare a mecanismelor de termoreglare, stimulare neuroendocrina si a proceselor de adaptare prin
alternarea factorilor contrastanti cald-rece, avand ca efect cresterea imunitatii si a ,,starii de bine”.
Cu o arhitectura specifica anilor 1960 cand au fost construite pe malul lacului Techirghiol,
Baile Reci nr.1 au fost reamenajate pentru a fi deschise publicului in sezonul estival 2019.
Incepand cu data de 28 iunie 2019, Baile Reci Nr.1 sunt deschise zilnic, inclusiv in
weekend, dupa PROGRAMUL 08.00-19.00 (ultimul bilet se elibereaza la ora 18.00), iar
programul pentru masaj este zilnic intre 08.00-16.00.
TARIFE INTRARE BAI RECI:
- Adulti – 20 RON/intrare
- Copii (sub 12 ani) – gratuit
- Abonament (4 intrari + 1 gratuit) – 80 RON/5 intrari
- Masaj uscat general (40 minute) – 100 RON
- Masaj cu namol (30 minute) – 39 RON
- Abonament masaj cu namol (5 sedinte + 1 gratuit) – 195 RON / 6 sedinte
SERVICII incluse in pretul biletului/abonamentului:
- Spatii de parcare cu supraveghere video
- Cabinet medical pentru urgente
- Serviciu Salvamar
- Sezlong (in limita stocului)
- Dusuri cu apa sarata si apa dulce calda
- Sector separat pentru familii cu copii
- Namol sapropelic pentru onctiuni exclusiv in incinta sectoarelor
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