
CEL MAI MODERN CENTRU SPA DIN ZONĂ
h�ps://www.facebook.com/DruRelax/

- Cea mai modernă și frumoasă bază de natație, sport și wellness din județ

- Perfect pentru o minivacanță departe de zgomotul orașului,  DruRelax, situat la 7 km de 

Baia Mare, este o des�na�e perfecta  adresată celor care caută o combinație de relaxare și 

recuperare. 

- Piscine interioare, exterioare, tobogane cu apă, locuri de joacă pentru copii, saune 

uscate, umede dar și cu infraroșu, jacuzzi, bazine cu apă sărată, saloane de masaj, saloane 

de kinetoterapie și recuperare,  gimnas�că în apă, acestea sunt doar o parte dintre 

facilitățile pe care acest centru SPA le are pentru oaspeți.

- Numeroasele Masaje și terapii corporale (Masaj de Relaxare, Masaj Terapeu�c, Masaj 

An�celuli�c, Masaj Deep Tissue, Masaj Balinez cu Bețe de Bambus, Masaj DruRelax 

Experience, Masaj Shiatsu, Reflexoterapie, Yumeiho, Terapia Trigger Points, Metda Kochi) 

Masaje cu produse de lux Nirvana Spa (Masaj cu Miere de Lavandă/Portocale, Masaj și 

mască facial cu ciocolată, Masaj și Împachetare Corporală cu Ciocolată, Masaj Hawaian 

Lomi Lomi, Masaj Ayurvedic, Masaj Maramureș Aromatherapy) reprezintă o atracție 

importantă pe care clienții îl apreciază și îl caută aici.

Cei care au vizitat Tăuții-Măgherăuș, nu se mai întreabă de ce să mai revină! 

Unul dintre mo�ve este acela ca Maramureșul este un loc care face ca amin�rile si 

experiențele cu care te intorci acasă sa fie de neuitat.  Tăuții Măgherăuș vine in 

întampinarea tuturor nevoilor oaspeților care ne calcă pragul și oferă diverse mo�ve 

pentru a vizita orașul.



MASAJUL CORPORAL ȘI FACIAL DRURELAX EXPERIENCE

Masajul acesta este un pachet special personalizat de 

DruRelax care include un masaj de relaxare pe întreg 

corpul și un masaj facial cu uleiuri esențiale. Tehnica 

acestui masaj constă în aplicarea unor manevre și 

procedee specifice care au ca scop o mai bună 

ac�vare a circulației sangvine, îmbunătățirea 

elas�cității pielii și ar�culațiilor de la nivelul 

musculaturii. Este un masaj de în�nerire recomandat 

tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, care doresc 

să își mențină starea de sănătate și să prevină 

îmbolnăvirea.

MASAJUL MARAMUREȘ AROMATHERAPY

Masajul Maramureș Aromatherapy este un masaj 

energic cu arome tradiționale care oferă o senzație 

unică, fiind o combinație între cromoterapie și 

aromaterapie, elemente specifice unui cadru 

pitoresc alcătuit cu ajutorul aromelor naturii și a 

muzicii relaxante, totul creând o atmosferă rus�că 

personalizată cu obiceiurile din Maramureș. Dacă ați 

ajuns în Maramures, musai să simțiți pe pielea 

dumneavoastră masajul moroșenesc, personalizat 

de către terapeuții nostri, care vă transpun într-o 

lume unică a acordurilor melodioase din Romania!

HAMMAM

O experiență amețitoare de curățare a trupului, 

detensionare a mușchilor și de împrospătare. Este un 

masaj de origine orientală,  ajută la eliminarea 

toxinelor din organism prin răcirea și încălzirea 

controlată a corpului. Procedeul implică un peeling 

cu o mănușă specială din păr de cămilă, apoi masajul 

propriu-zis cu spumă de săpun originar din sâmburi 

de măsline, foarte hidratant. Dupa baia de spumă 

urmează clă�rea cu apă caldă, iar pentru ca relaxarea 

să fie absolută, la final se savurează un ceai turcesc 

an�oxidant. Hammamul dă o stare de bine, de 

relaxare, dilată porii și lasă o piele mai frumoasă, mai 

luminoasă și mai elas�că.



AER CURAT ȘI PEISAJE MINUNATE

BAZA ULMU - O mică escapadă în natură este pentru 

turiș�i care fug de ritmul alert al orașului și aleg o 

deconectare în mijlocul naturii. Ulmoasa, un sătuc de 

munte, care aparține orașului Tăuții-Măgherăuș, este 

situat în inima pădurii. Locul  unde  oamenii trăiesc în 

armonie cu natura. 

ECODOM – Baza construită după un concept unic . Este o 

construcție naturală, un ecodom cu 3 module, clădit prin 

tehnica superadobe (saci umpluți cu pământ), rezistent 

la incendii, cutremure, tornade și radiații. La construcția 

ecodomului au fost folosite doar materiale naturale: 

pământ, lemn, piatră, tres�e, lână și vegetație. Zidurile 

au fost proiectate să reziste peste 800 de ani.

PIVNIȚĂ CU ACOPERIȘ VIU - un buncher pentru alimente 

făcut tot cu tehnica superadobe, care folosește un sistem 

natural de ven�lație. Produsele păstrate în buncher sunt 

obținute din grădina, as�el turiș�i care ajung aici 

mănâncă produse 100% ecologice.

SOBA RACHETĂ - pentru prepararea mâncării, care 

consumă de 6 ori mai puține lemne. 

GOSPODĂRIE DIDACTICĂ DE PERMACULTURĂ 

Lecț i i  despre s�lul  de viață ecologic,  despre 

dezvoltareadurabilă în agroecologie, case naturale, 

sustenabilitate.

LACUL NISTRU -O altă experiență în mijlocul 

naturii ar putea fi petrecerea unei zile pe malul 

unui lac înconjurat de pădure, agreabilă în orice 

ano�mp. 

O locație des�nată atât pescarilor cât și persoanelor 

dornice de liniște și relaxare în mijlocul naturii. 

Pentru cei care vor să-și încarce bateriile într-un 

mediu liniș�t și în natură, vor gasi pescuitul la Nistru 

un prilej grozav pentru  delectare. Pe �mpul verii se 

poate face plajă pe malul lacului, se pot face 

plimbări prin pădure sau amatorii de drumeții pot 

explora traseele marcate către Piatra Hotarului, 

piatra Șoimului și culmea Cicârlăului.



HIPOTERAPIE

-Hipoterapia sau terapia asistată de cai are rezultate 
dovedite ca terapie adjuvantă în depresie, anxietate, 
tulburarea de stress pos�rauma�c, deficiențele de 
comunicare si relaționare, cum ar fi au�smul sau în 
perioada de recuperare după abuzul fizic.
-Hipoterapia este una dintre metodele terapeu�ce cu 
cea mai rapidă creștere la nivel mondial, beneficiile sale 
fizice și mentale fiind susținute de un număr din ce în ce 
mai mare de dovezi ș�in�fice. 
-Călăria contribuie la reabilitarea coloanei vertebrale 
după diferite traume, în caz de atrofiere a mușchilor, 
paralizia picioarelor sau artrita.
-Hipoterapie pentru tratarea dependentei de droguri și 
alcool, precum și in cazul pacien�lor cu boli nervoase, 
atacuri de panică, accidente vasculare cerebrale, etc.
-Caii reprezintă un remediu miraculos pentru cei care nu-
și pot controla emoțiile.
Beneficiile hipoterapiei
Hipoteapia s�mulează și îmbunătateste echilibrul, 
mobilitatea ar�culațiilor, ape�tul, diges�a, circulația 
sângelui, flexibilitatea, forța și coordonara mișcărilor, 
�mpii de reflex sau func�ile cardio-respiratorii. Este 
indicată copiilor cu handicap fizic (infirmități cauzate de 
accidente sau boli, deficiențe senzoriale, infirmită� 
motrice, cerebrale sau congenitale), celor cu handicap 
psihic (nevroze, psihoze, probleme comportamentale, 
depresii) si, nu in ul�mul rand, copiilor cu handicap 
rela�onal (probleme emo�onale).
Cursuri de călărie - o ședință poate să aibă o durată 
cuprinsă între 30 și 45 minute. Cursantul aprofundează 
tehnicile de conducere a calului în diferite aluri, pe teren 
variat.
Călărie de agrement- se organizează periodic, grupuri de 
călăreți pentru iesiri pe trasee montane și/sau în locuri 
pitoreș� ale zonei, cu o durată de la 1 oră până la 8 ore. 
Voluntariat - Sunt așteptați voluntari care doresc să 
cunoască și să desfășoare ac�vități în cadrul centrului, 
care vor fi recompensați cu ședințe gratuite de echitație.

Centrul de echitație HIPOPAS Băița - Oraș Tău�i Măgherăuș
Hipoterapia sau călăritul în scop terapeu�c

  site: h�ps://www.facebook.com/HipopasBaita/ h�ps://www.calaret.ro/

https://www.facebook.com/HipopasBaita/
https://www.calaret.ro/


OBIECTIVE TURISTICE

CASA MEMORIALĂ ION ȘIUGARIU
Casa memorială Ion Șiugariu, inaugurată în  1983,  amenajată în casa în care a copilărit cel 
care avea să devină poetul-erou mar�r Ion Șiugariu.
Poetul erou Ion Șiugariu născut la 6 iunie 1914, în satul Băița, primul copil din cei șase copii 
ai familiei Ion și Floarea Sugar. În 1943 se căsătorește cu aleasa inimii și în același an pleacă 
pe front. Cade la datorie la 1 februarie 1945, în bătălia pentru eliberarea orașului Brezno 
din Cehoslovacia, aflat sub stăpânirea hitleristă și hortystă.În 1946 a primit post-mortem 
din partea statului român „Coroana României cu spade în gradul de Cavaler și cu panglică 
de Virtute Militară“. în 1956, osemintele i-au fost reînhumate în cimi�rul militar român de 
la Zvolen, lângă Banskâ Bystrica, Cehoslovacia. în 1983, prin implicarea soției sale, doamna 
Lucia Soreanu (care trăiește în Aachen, Germania și are 96 ani), statul român înființează, la 
Băița, Casa Memorială a poetului Ion Șiugariu.
Sunt expuse manuscrise, fotografii, corespondență de familie, piese de mobilier și obiecte 
specifice zonei miniere, si jurnalul ce reflectă viața valorosului poet. 

Muzeul „ACASĂ”, reprezintă o gospodărie țărănească integrală, veche de peste 300 de ani, 
originară din Bozânta Mare,care i-a aparținut lelii Florița și  este compusă dintr-o casă 
tradițională din lemn lipită cu lut, cu trei încăperi: colniță, șură și grajd. Aceasta prezintă în 
interior o colecție de obiecte și unelte vechi, tradiționale, din zona Tăuții-Măgherăuș. 
Muzeul are peste 300 de exponate, printre care obiecte casnice, ceramică, țesături, port 
popular, război de țesut. Toate obiectele din muzeu au fost donate de către locuitori din 
Tăuții Măgherăuș și din localitățile aparținătoare.



OBIECTIVE TURISTICE
Muzeul Misztó�alusi Kis Miklós
Lângă biserica reformată, în clădire parohiei vechi, construite în secolul XVII. a fost 

deschis în 1991 muzeul memorial Misztó�alusi Kis István (1650-1702), celebrului fiu al 

localității, care și-a dedicat întreaga viață �păririi cărților. După școlile elementare 

terminate aici, a con�nuat studiile la Baia Mare și Aiud. Apoi obținut un post de rector la 

Făgăraș, însă el era atras de ac�vitatea de �pografie. În 1680 la vârsta de 30 de ani 

pleacă la Amsterdam ca să învețe de la cei mai renumiți meșteri arta și tehnica 

�păritului. Între anii 1684-1686 reușește să �părească exemplarul corectat al bibliei 

maghiare, Biblia Aurită. El grava, turna literele și el era și zețarul. Tipul de litere, font 

Janson, folosit și astăzi, provine din colecția lui de litere. Se poate cumpăra și fontul 

To�alusi. El este editorul primei cărți de bucate, dar între altele a realizat și primul 

alfabet georgian �părit. A devenit cel mai renumit gravor și turnător de litere �pografice 

din Amsterdam. La vârsta de patruzeci de ani se întoarce casă și preia �pografia de carte 

din Cluj. În planurile sale figurează și o moară de hâr�e, dar cu �părirea volumului 

Apologia Bibliorum întoarce împotriva sa atât preoții reformați cât și majoritatea 

profesorilor. Frânt în trup și suflet moare în 1702, la Cluj

GOSPODĂRIE ȚĂRĂNEASCĂ specifică zonei Tăuții Măgherăuș: casa de lemn cu șură 

tradițională – Bozânta Mare. Arhitectura gospodăriei, specifică zonei, este caracterizat prin 

casele tradiționale înconjurate cu prispă/talpă a casei, cu structura din lemn, cu pereții din 

lut bătut, chirpici și acoperite cu paie. In interior casele au pe jos lut lipit, mai târziu 

dușumea din podele/scânură de lemn. Culorile de exterior sunt: albastru și var alb, iar la 

interior pereții erau văruiți în alb, varul asigurând și igienizarea.



CASA TRADITIONALA NISTRU

BISERICA REFORMATĂ

IMPREJURIMI

OBIECTIVE TURISTICE



CAZARE/RESTAURANTE

Dispune de 23 camere în regim single, duble sau apartamente. Hotelul  pune la dispoziția

clienților un meniu cu mâncăruri tradiționale  maramureșene dar și cu preparate pentru

toate gusturile servit într-un restaurant cochet și modern. Acesta mai dispune de două săli

de evenimente care au o zonă exterioară de vis, cu posibilitate de organizare de ceremonii

în aer liber. Restauranul Primera Dru - cu un design cochet si modern, inspirat din bistro

-urile frantuzes�, are o capacitate de 50 de locuri si este des�nat atat oaspe�lor hotelului, 

cat si publicului larg pentru a servi preparate din meniul acestuia, din bucataria interna�onala.

Primera Dru Hotel&Spa 4*

Adresa: Tăuții Măgherăuș, Strada 3, Nr. 40

Rezervări si informații: 0731 00 57 23 E-mail:info@drurelax.ro , www.primeradru.ro

Pensiune Turis�că Casa cu Păuni 2*
Adresa: Str. 21 Nr.14, Tăuții-Măgherăuș, România.
Pensiunea dispune de 7 camere duble, în total 14 locuri de cazare. 

Cabana Turis�că POIANA 2*
Adresa: Str. 2, Nr. 50, Tăuții-Măgherăuș, România. 
Dispune de 5 camere duble, în total 10 locuri de cazare.



CAZARE/RESTAURANTE

Adresa: Nistru, strada 102, nr 108.

Rezervări și informații: 0742955714

E-mail: cuarthostel@gmail.com, h�p://www.facebook.com/hostel.cuart

Hostel Cuart 2 *

Hostelul este situat în car�erul turis�c Nistru, la 7 km de centrul orașului Tăuții Măgherăuș,

aproape de Aeroportul Internațional Maramureș, lângă Municipiul Baia Mare, reședința de județ. 

Hostelul dispune de 54 de locuri de cazare. Camerele sunt spațioase, dotate cu TV, minibar, 

WIFI gratuit, prosoape, halate de baie și ar�cole de toaletă gratuite. Locația are parcare privată

gratuită, un restaurant cu o capacitate de 60 locuri și o sală pentru organizarea de evenimente, 

de 100 de locuri.Hostelul oferă posibilitatea servirii micului dejun �p bufet sau con�nental.

Pentru cei mici există amenajat un loc de joacă în aer liber. 

http://www.facebook.com/hostel.cuart
mailto:cuarthostel@gmail.com
http://www.facebook.com/hostel.cuart
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