
TĂUȚII MĂGHERĂUȘ 

DESTINAȚIE EUROPEANĂ
DE EXCELENȚĂ

TEMA 

SĂNĂTATE 

ȘI RELAXARE

CEL MAI MODERN SPA DIN ZONĂ
AER CURAT ȘI PEISAJE

MINUNATE
HIPOTERAPIE

HRANĂ SĂNĂTOASĂ
OBIECTIVE TURISTICE UNICE

CAZARE LA HOTELURI ȘI
PENSIUNI

 

hipoterapia sau călăritul

în scop terapeutic

Ce  alegi, natură și sănătate
sau eleganță și stil?

 

Îmbinarea acestora, înglobează 

exact sentimentele pe care le ai 
după ce vizitezi Orașul

Tăuții - Măgherăuș
 

Hipoterapia sau terapia asistată de cai are

rezultate dovedite ca terapie adjuvantă în

depresie, anxietate, tulburarea de stress

posttraumatic, deficiențele de comunicare

 si relaționare, cum ar fi autismul sau în

perioada de recuperare după abuzul fizic.



BAZA ULMU - O mică escapadă în natură

este propunerea noastră pentru turiștii 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 la capătul unei

văi pitorești. Locul reprezintă alegerea

perfectă pentru turiștii care caută

vacanțe în mijlocul naturii sălbatice, în

adevărate oaze de liniște, în care

oamenii trăiesc în armonie cu natura. Cu

toate că se află la o altitudine mai

mare, satul este ușor accesibil cu mașina

dinspre Tăuții Măgherăuș.

BAZA  ULMU

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,

gimnastică în apă, acestea sunt doar o parte

dintre facilitățile pe care

acest centru SPA le are pentru oaspeți.

MUZEU L  ACASĂ

Muzeul „Acasă”,  o gospodărie ţărănească integrală,

veche de peste 300 de ani, originară din Bozânta

Mare, care i-a aparţinut lelii Floriţa și  este compusă

dintr-o casă tradiţională din Lemn lipită cu lut, 

cu trei încăperi: colniţă, şură şi grajd. Aceasta prezintă

în interior o colecţie de obiecte şi unelte vechi,

tradiţionale, din zona Tăuţii-Măgherăuş.

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 destinatie

perfecta  adresată celor care caută o

combinație de relaxare și recuperare. 

 

CASA  MEMOR I A LĂ  I ON  Ș I UGAR I U

Casa memorială Ion Şiugariu, inaugurată în anul 1983,

a fost amenajată în casa în care a copilărit cel care

avea să devină poetul - erou martir Ion Şiugariu.

MUZEU L  M I S Z TÓT FA LUS I  K I S  M IK LÓS

Lângă biserica reformată, în clădire parohiei vechi,

construite în secolul XVII. a fost deschis în 1991

muzeul memorial Misztótfalusi Kis István (1650-

1702), celebrului fiu al localității, care și-a dedicat

întreaga viață tipăririi cărților.

LACU L  N I S T RU  Ș I  Î M PRE JUR IM I

O altă experiență în mijlocul naturii ar putea fi

petrecerea unei zile pe malul unui lac înconjurat de

pădure, fiind o destinație preferată în rândul

locuitorilor din oraș, agreabilă în orice anotimp.


