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„… a kis sóstói fürdőben robbant ki minden 
virtus a magyarból, ami szép megmaradt 
számára apáiból. Ha nem volt kártya, volt 
leányszöktetés, vagy velencei éj a tavon. 
A kártya izgalmáért kárpótoltak a nevezetes párbajok…”  
 (Krúdy Gyula) 
 
 
Gyógyvizéről híres, hangulatos fürdőhely Nyíregyháza központjától alig 6 kilométerre. Nevét a két részre 
osztott, sós vizű szikes taváról kapta; így jelöli már a 18. század végén készült térkép is. 1927-ben hatóságilag 
is gyógyfürdővé nyilvánították Sóstófürdő néven. Kiterjedése 47 hektár. 
A tó a terület legmélyebb pontját kitöltő, 9.2 hektáros víztükör. Átlagos mélysége 1.5 méter, legnagyobb 
mélysége 2.9 méter. A tó vizének sajátos gyógyerőt tulajdonítottak régtől fogva. Már Mátyás király korában is 
ismerték Igrice néven. Jósa András szerint a tó vize meggyógyít „görvénykórtól, csúztól, köszvénytől, idült 
lobbos izzadmányoktól és egyéb virágnyelven úgynevezett vérbetegségektől”. Sóstó – különleges hangulata, a 
tiszta erdei levegő, a jótékony hatású gyógyvíz, a fürdőzésre, csónakázásra csábító selymes vizű tó miatt – 
mindig is kedvelt kirándulóhelye volt a városi polgároknak, iparosembereknek, bohém íróknak, művészeknek.  
Ebből a hangulatból a hely máig sokat megőrzött. Köszönhető ez a szép természeti környezetnek, a műemléki 
épületeknek és az 50 fokos termálvíznek, amely az utolsó magyar tengernek, a Pannonnak a 800 méteres 
rétegsoraiból buzog fel. 
 

Fürdők 

 
Aquarius Élményfürdő:  a multifunkciós fürdő kínálata a térség fürdőkultúrájával összhangban van, 

családi programok alkalmas helyszínéül 
szolgál, kialakításával és szolgáltatásaival 
több generáció együttes pihenését, 
kikapcsolódását biztosítja.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Parkfürdő:  A strand termál részlegében 
négy medence kapott helyet. 
Az egyikben kialakításra 
került egy hangulatos PoolBar 
is, ami szintén a Vendégeink 
kényelmét szolgálja a vízben 
fogyasztható finomabbnál-
finomabb koktélokkal. A két 
újonnan felállított csúszda 
mellett nagyobb medencetér, 
sodrófolyosó és egy árényékolt 
jakuzzi áll a Vendégek rendelkezésére. 

 Medencék 

 50 m-es versenyuszoda (26-27 °C) 
 gyógyvizes élménymedence (32-34 °C) 
 gyermekmedence (32-34 °C) 
 gyógyvizes medence (36-38 °C) 
 hideg vizes olasz medence (26-28 °C) 
 termálvizes tanmedence (32 °C) 
 jakuzzi 
 sodrófolyosó 
 
Júlia fürdő:  A gyógyvizet, szaunát, úszást kedvelők igényeik szerint megtalálják a pihenést, 

gyógyulást, kikapcsolódást nyújtó szolgáltatásokat, mint például a 3 db 
szaunát, szárazgőzt, nedves gőzt, kádfürdőt, infra 
szaunát, masszázst, pedikűrt, büfét, 25 m-es feszített 
víztükrű úszómedencét, különböző hőmérsékletű 
gyógymedencéket. A fürdő kertjében található finn típusú 
szaunát baráti társaságok, családok bérlik szívesen. 
 Medencék: 

 25 m-es úszómedence (26-28 oC, 1. 40 m) 
 64 m3 gyógymedence (34-36 oC, 0. 90 m) 
 14 m3 gyógymedence (38 oC, 0.90 m) 
 14 m3 hidegvizes medence (18 oC, 0. 90 m) 
 12 m3 gyermekmedence (18 oC, 0. 50 m) 
 6 m3 szaunamedence (18 oC, 0. 90 m) 

  52,7 m3 iker gyógymedence szabadtéri, télen is  
  Ü zemel (34-36 oC, 0. 80 m) 
 10 m3 finn szaunamedence (18 oC, 1 m) 



Tófürdő:  Ennek partjára selymes Tisza-fövenyt terítettek, és Kovács Tibor tervei alapján 
1930-ban megépítették a balatonfüredi fürdőházat idéző faépületet. A 2000 
négyzetméteres parkosított területen egy gyógymedence (34 °C), és egy 
gyermek csúszdával és vízi 
gombával kialakított 
gyermekmedence várja a 
strandolókat. A tófürdő 1325 
vendéget fogadhat egyszerre. 
Éttermek, büfék, strand-
röplabdapálya, vízicsúszda szolgálja 
az idelátogatók szórakozását és 
kényelmét. 

 Medencék: 

 gyógyvizes medence (34 °C) 
  gyermekmedence (32-34 °C) gyerek csúszdával, vízi gombával 
 
Sóstó fürdűház-panzió:  Pazár István tervei alapján, már vízvezetékes rendszerrel, 8 szobával és 6 

káddal 1911-től működött, majd 30 év viszontagságai után 
2000-ben nyílt meg újra a gyógyulni és pihenni vágyók előtt. 
A tetőtérben kialakított panzióban jelenleg 12 kétágyas 
szoba, 2 háromágyas, 2 egyágyas szoba, családok részére 
pedig 2 apartman áll rendelkezésre. 
 Medencék: 

 gyógyvizes medence (36 °C) 
 gyógylvizes medence (38 °C) 
 szauna merülőmedence 
 pezsgőfürdő (36 °C) 
 

 
 
Szakszervezetünk megállapodást kötött a Sóstó - Gyógyfürdők Szolgáltatók és Fejlesztők Zrt.-vel, 
hogy az általa üzemeltetett fürdőkben a FBVSZOSZ tagjai és azok családtagjai a mindenkori 
belépőjegy árakból 15% kedvezményt kapnak. Kérünk benneteket, hogy a kedvezmény 
igénybevételéhez a szakszervezeti igazolványt, vagy a kiállított igazolást szíveskedjetek 
bemutatni. 
 
 
 

Cím: 4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Szódaház utca 18. 
Telefon / Fax: +36 42 500-106, +36 42 500-107 

E-mail: sostort@sostort.hu 

 


