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INTERNET FIESZTA - Gyógyító üdülés
Hogyan találjuk meg a tökéletes élményt? Tippek, tanácsok (Bencze Eszter)

1. Termálportál
http://www.termalportal.hu
Magyarország termál- és élményfürdőinek gyűjtőoldala.
Magyarország fő fejlődési iránya a turizmus, ezen belül főként a termálturizmus fejlesztése.
Magyarország a világon az ötödik leggazdagabb termálvízkészlettel rendelkezik

Honlap előnyei:
-

komplex információs idegenforgalmi portál, ahol bemutatják hazánk termál-, gyógy-,
és wellness szolgáltatásokat kínáló fürdőhelységeit és a településekhez kapcsolódó
szállás, gasztronómiai, kulturális és szabadidős lehetőségeket.

-

folyamatosan fejlődő adatbázis, rendszeresen kerülnek be új szolgáltatók

-

felhasználóbarát, modern oldal

-

keresőfelülete 4 szűkítést tesz lelhetővé: típus, megye, település, kulcsszó (pl. ízület,
só, nőgyógyászat) alapján

-

keresés eredményeként: bemutatkozás, szolgáltatások, elérhetőség, fotók, honlap link
látható.
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2. Termálfürdő.hu
https://www.termalfurdo.hu/
Magyarország vezető egészségturizmussal foglalkozó portálja, amely a fürdőzés mellett
életmód, wellness témákban nyújt érdekes és minőségi információkat olvasóinak. 2015- től
szervezi Az Év Fürdője versenyt, ahol közönségszavazással keresik Magyarország legjobb
fürdőit keressük három kategóriában.
Honlap előnyei:
-

hatékony menüsor: fürdőkereső, szálláskereső, tudástár, programok, magazin
o fürdőkereső: térkép alapján és gyógyhatás szerinti keresés


kereső ablakban 12 bontásban lehet a keresést szűkíteni, pl. vízhőfok,
medence típus alapján

o tudástár:


fürdőkben kezelt betegségekről szabad szavas keresés a kereső sávval
vagy ABC sorrendben tárgyszójegyzékből



gyógy és wellness szolgáltatások szintén



fürdő fogalomtár szintén

(Az adott probléma megtalálása után, az oldal egyből elvezet az ajánlott fürdőkbe, amelyekről
részletes leírás olvasható. Itt további szűkítési keresések állíthatók be a tökéletes helyszín
megtalálásához.)
o programokat lehet keresni dátum és helyszín alapján
o magazin rovatban 6 alkategóriában érdekes cikkek, pl. fürdőtörténet
-

több ország termálfürdőinek bemutatása, pl. Szlovénia, Szlovákia

-

konkrét ajánlatok tematikus csoportosításban:
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3. Az Év Fürdője
https://azevfurdoje.hu/
A Termálfürdő.hu által indított közönségszavazás honlapja. 3 kategóriában: Az Év Fürdője
2018", "Az Év Feltörekvő Fürdője 2018", "A Helyiek Kedvenc Fürdője 2018" lehet szavazni.
Korábbi évek eredményei is megtekinthetőek. A helyezettek listája megyék szerint is
bontható.
4. Magyar

Fürdőszövetség

https://www.furdoszovetseg.hu/
-

Magyarország legjobb fürdőinek válogatott listája

-

fürdőkereső, ahol 8 téma alapján lehet szűkíteni, pl. fürdő típusa, nyitva tartás

-

programfigyelő szolgáltatás

-

program kereső felület, mely 5 alkategória alapján szűkíthető, pl. megye, időjárás,
célcsoport

-

hírlevél feliratkozás
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5. TripAdvisor
https://www.tripadvisor.co.hu/
A TripAdvisor a világ legnagyobb utazási oldala, közössége. Több mint 500 millió
elfogulatlan utazói értékeléssel. Hotelek, éttermek és látnivalók között válogathat, ingyenes
útikalauzok a világ minden tájáról, népszerű fórumok tanácsokkal szinte bármely úti célról.
Honlap előnyei:
-

összehasonlítja az árakat

-

valós értékelések, utazók képei segítenek a választásban

-

a különböző országokról hasznos információkkal segíti a turistákat, pl. szállások,
látnivalók, éttermek

-

saját felhasználói fiókot lehet létrehozni, ahol utazási tippeket, úti célokat, korábban
megtekintett látnivalókat tárolhatunk

-

kereső menü: adott ország kiválasztása után további bontások választhatók, pl.
látnivalók, programok
o ausztriai gyógyfürdők esetében 60 találatot kapunk, a találatok rangsor szerint
jelennek meg

https://www.tripadvisor.co.hu/Attractions-g190410-Activities-c40-t127-Austria.html

A megfelelő fürdő kiválasztása után, láthatjuk: a felhasználói infókat (az értékeléseket,
véleményeket, fotókat) a hivatalos adatokat (nyitva tartás, cím, webhely) és a környék további
látnivalóit, szolgáltatásait.
JUMBO TRAVEL UTAZÁSI IRODA · 7030 Paks, Dózsa György út 14. · +36209660406
www.jumbotravel.hu · jumbo@jumbotravel.hu · Engedélyszám: U-001672 · Mamut Bt.
Facebook: Jumbo Travel Utazási Iroda

Pákolitz István Városi Könyvtár

2018.03.29.

6. Jumbo Travel Utazási Iroda
http://jumbotravel.hu/talalati-lista/-magyarorszag-osszes-wellness/QXqu
Családi vállalkozásunk 2015-ben bővítette tevékenységét és nyitotta meg az utazási irodát,
Pakson a Dózsa Gy. út 14. sz. alatt. Személyszállításban, utaztatásban szerzett 25 éves
tapasztalatunkat felhasználva látjuk el azóta is ügyfeleinket.
Főbb tevékenységeink:
-

személyszállítás belföldön és külföldön

-

saját programok szervezése, értékesítése, lebonyolítása csoportos és egyéni vendégek
részére

-

szálláshely értékesítés bel- és külföldön

-

utasbiztosítás értékesítés

-

partner irodák programjainak közvetítése

Online érdeklődés előnyei:
-

összetett kereső: úti cél, utazás típusa, időpontja, az utazás részleteink beállítása

-

partnerirodák ajánlatai

-

online ajánlatkérő űrlap

Személyesen az irodánkban tapasztalt utazásszervezőink segítenek a nyaralás tökéletes
megszervezéséhez. Az utazási konzultáció keretében igények szerinti részletes útitervet
állítunk össze. Útmutatást nyújtunk a legjobb szállodák és repülőjáratok kiválasztásához.
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