Tusnad
Asezat in defileul Oltului, in extremitatea sudica a masivului Harghita, Tusnad se
afla la 32 km de orasul Miercurea-Ciuc, in raionul Ciuc.
Altitudinea statiunii este de 650m. Oglinda lacului Sf. Ana se afla la o altitudine
de 950m, iar a lacului Ciucas, ca si a apelor Oltului, in zona respectiva, la 622m.
Pozitia geografica favorabila ii ofera Tusnadului numeroase posibilitati de
legatura directa cu multe din orasele tarii. Statiunea este strabatuta de una din principalele
cai ferate (Bucuresti-Brasov-Ciceu-Deda-Baia Mare-Satu Mare) si de soseaua asfaltata
Brasov-Toplita. Pana la Tusnad sunt 233km de la Bucuresti si 67km de la Brasov.
Soseaua serpuieste pe versantul rasaritean al lacului Ciucas, iar linia ferata trece
intre lac si Olt, pe malul stang al acestuia.
Apropierea de Baile Tusnad, cu trenul sau pe sosea, se anunta prin revarsarea
bogata a padurilor pe ambii versanti ai defileului. Coloritul brazilor dar mai ales al
foioaselor, fiind uimitor de variat, imprima muntilor un farmec neasemuit.
Inca de la cariera de piatra de la Bicsad, inainte ca soseaua sa treaca peste un mic
pod de piatra, se vede, inaltandu-se pe una din coastele muntelui Plesuvul Mare,<<Stanca
Soimilor>> in ipostaza unei uriase cetati dominand prin maretia ei defileul Oltului.
Calea de la Miercurea Ciuc spre Tusnad (32km) ofera din plin frumusetea
campurilor dar si al padurilor. Pana la Sancraieni calea ferata si soseaua merg impreuna,
apoi, calea ferata se pierde, spre dreapta, in directia Oltului.
In vecinatatea statiunii, soseaua se inalta cu mult fata de apele Oltului care
serpuiesc in vale, prin culoarul salciilor ce se apleaca de pe ambele maluri.
De la intrarea in statiune soseaua incepe sa coboare lin printre padurile de brazi
care abunda inca de la marginea statiunii, in timp de linia ferata va merge alaturi de Olt
chiar si dupa ce va trece de Tusnad.
Gara Bailor Tusnad se afla in interiorul statiunii.
Tusnadul, refacut si modernizat, este astazi una dintre statiunile mult frecventate:
vilele elegante (Vila Raza Soarelui, Vila Univers, Vila Speranta, Vila Panorama ) cu
mare capacitate de cazare, instalatii moderne de tratament, asistenta medicala de inalta
calificare, toate atesta existenta ritmului nou de viata care a schimbat din temelii vechea
fiziomomie, a statiunii ; in fiecare an se perinda un numar din ce in ce mai mare de
vizitatori.
Deasemenea in Baile Tusnad intalnim :pensiuni (Pensiunea Panorama de
3stele(este o unitate de cazare noua si este amplasata langa soseaua principala in imediata
apropiere de centrul statiunii ;ofera 34 locuri de cazare in 15 camere), Pensiunea Maria
3stele, Pensiunea Transilvania de 3 stele), hoteluri (Hotel Ciucas, Hotel Fortuna ), cabane
(Cabana Muresul-situata pe malul drept al Oltului, este deschisa in sezonul de
vara ;Cabana Banfi-situata langa pavilionul de balneofizioterapie), case de vacanta,
complexe turistice si restaurante (Restaurant Veverita, Restaurant Valentine Club,
Restaurant Doi Brazi).
Daca statiunea Tusnad ofera conditii optime pentru cei ce doresc odihna si
refacera sanatatii, pentru cei ce vor sa-si largeasca orizontul cunostintelor, imprejurimile
le pot da satisfactii din cele mai depline.
Statiunea Tusnad dispune de un complex de factori naturali deosebit de valorosi
pentru tratarea si prevenirea multor boli.Este prevazuta cu stranduri in jurul lacului

Ciucas si la Baia mezotermala, unde, potrivit prescriptiilor medicului, se pot face bai de
soare dozate si cu bune rezultate terapeutice si pentru calirea intregului organism.
Statiunea este profilata pentru tratamentul nevrozei astenice si a unor boli
asociate. Totusi la Tusnad se pot trata si boli care nu au legatura cu nevroza astenica.
Instalatiile pentru cura, cu care este dotata statiunea, creeaza posibilitatea de aplicare a
unor tratamente complexe si moderne cu rezultate din cele mai bune.
Apele minerale se utilizeaza atat sub forma de bai (cura externa) cat si cura
interna.
In cura externa se folosesc apele mezotermale ale izvorului Ileana care
alimenteaza atat baia calda cat si baia in aer liber situata in centrul statiunii. Cura externa
este indicata in urmatoarele afectiuni : afeciuni endocrine, afectiuni ale sistemului nervos
central si periferic, boli reumatismale cronice cu leziuni miocardice, obezitate. Nu se
folosesc in : insuficiente cardiace, arterio-scleroze, angina pectorala, endocardite acute si
subacute etc.
Pentru cura interna, apele minerale din statiunea Tusnad sunt indicate in : boli ale
stomacului, boli ale intestinelor, boli hepato-biliare, boli ale aparatului urinar, boli de
nutritie, anemii hipocrome. Aceste ape sunt contraindicate pentru cura interna in cancerul
gastric, boala ulceroasa, precum si in afectiunile cailor urinare ce se insotesc de urini
alcaline.
Mofeta se prescrie prin bai de bioxid de carbon sub forma gazoasa in boli cardiovasculare, varice, ulcere varicoase, boli de piele, boli reumatismale, nevralgii, unele
afectiuni cronice genitale. Afectiunile prin mofete sunt contraindicate in cancer,
hemoragii, boli inflamatorii acute, tuberculoza.
Climatul subalpin al statiunii Tusnad din punct de vedere therapeutic este
stimulant-tonifiant datorita altitudinii si defileului in care se afla statiunea, a padurilor de
conifere si fagi ce acopera in intregime versantii muntilor din imprejurimi, a ionilor
negativi de oxygen, aerosolilor rasinosi si azotului.
Miscarea aerului indeosebi pe orizontala este mai activa in zona statiunii unde
defileul este mai stramt. Climatul statiunii constituie un factor terapeutic foarte important
alaturi de apele minerale si de mofeta, cat si independent, in special pentru curele de
odihna.
O dezvoltare rapida si multilaterala a cunoscut Tusnadul ca urmare a marilor
investitii care s-au facut de-a lungul anilor : reconstituirea pavilionului de fizioterapie, a
bai mezotermale. S-au amenajat in localuri corespunzatoare o policlinica si o farmacie.
In statiune printre numeroasele constructii noi intalnim un complex cultural
(cinematograf, sala de spectacole si sala de dans), un complex cu diferite unitati
mestesugaresti, o cladire destinata birourilor de cazare, etc. Statiunea este asigurata cu
unitati comerciale (alimentare, restaurant, articole tehnice si de sport, artizanat etc) care
functioneaza permanent si o baza cultural-sportiva.
Baza cultural-sportiva asgura variate posibilitati de distractie, de activitate
culturala si sportiva. Biblioteca, dotata cu peste 25 000 volumesi cu numeroase colectii
de reviste si ziare, poate multumi pe deplin cititorii. In sala de auditie muzicala sunt
difuzate concerte simfonice, de muzica populara, muzica usoara etc. Frecvent au loc
expuneri sau conferinte pe teme cat mai interesante. Cinematograful asigura trei filme
saptamanal. In aceeasi sala se perinda frecvent diverse spectacole de teatru, concerte.

Sala de dans ofera de asemenea prilej de distractie si de odihna activa. Casa de cultura a
statiunii dispune de sali pentru tenis de masa, biliard, sah etc.
Pe malul drept al Oltului este amenajat un teren de fotbal, iar in centrul statiunii
terenuri pentru volei, baschet si tenis de camp.
Tot aici dar si in jurul lacului Sf Ana sunt amenajate terenuri de camping care
ofera conditii minunate de odihna in mijlocul naturii.
In sezonul de iarna, baza cultural-sportiva pune la dispozitia vizitatorilor schiuri si
saniute. Lacul Ciucas, acoperit cu un strat gros de gheata, bine pregatita, este locul de
infruntare a celor mai buni patinatori din tara la concursurile ce au loc anual in lunile
ianuarie si februarie.
Programul cultural-sportiv, desfasurat in statiune, contribuie afectiv la relaxarea
sistemului nervos si la crearea bunei dispozitii.
Turismul balnear este o forma specifica a turismului de odihna care a luat o
amploare mare nu atat ca urmare a dorintei de a preveni anumite imbolnaviri, cat, mai
ales, cresterii surmenajului si a bolilor profesionale provocate de ritmul vietii moderne. El
este legat din aceasta cauza mai mult de anumite statiuni cunoscute pentru proprietatile
lor terapeutice pentru apele minerale si termale, pentru namoluri, mofete situate intr-un
climat adecvat.
Acesta este si motivul pentru care el reprezinta una din formele de circulatie
turistica constanta, cu o clientela relativ stabila, care contribuie la ridicarea coeficientilor
de utilizare a capacitatilor de cazare si la realizarea unor incasari medii sporite pe
zi/turist. In anii urmatori, aceasta forma de turism va lua o amploare si mai mare,
constituind una din sursele cele mai mari de venituri pentru tara noastra care este unul din
statele cu resurse balneo-climaterice foarte bogate din Europa. Printre destinatiile
preferate de turistii straini, turismul de sanatate ocupa un loc foarte important.
In Romania cererea pentru turismul de tratament a crescut din 1999 de la 302 mii
la 360 mii. Regiunea centru detine baze importante de tratament, 4 statiuni printre care si
Baile Tusnad fiind declarate prin hotarare de guvern statiuni de interes national.
Durata de sedere in statiunile balneare a crescut la nivel national progresiv, de la
12,5 zile in 1999 la 13,9 zile in 2001. Deoarece starea de sanatate a populatiei este tot mai
precara iar nivelul de stres este intr-o crestere continua turistii prefera statiunile balneare
atat pentru tratament cat si pentru relaxare. Aceasta preferinta se datoreaza si faptului ca
preturile practicate in aceasta zona sunt relativ scazute fata de zona litorala.
In statiunile balneare sunt prezenti foarte multi pensionari, pentru acestia
acordandu-se facilitati. Statiunile balneare sunt solicitate si de turistii straini, actiunile de
promovare au facut ca unele statiuni balneoclimaterice sa fie mai bine cunoscute in
strainatate.
Regiunea in cauza Baile Tusnad ofera posibilitati largi pentru dezvoltarea
turismului balnear, dar o parte din potentialul curativ natural fiind valorificat.
Datorita asezarii forma de turism cea mai mult practicata este turismul montan,
atat vara cat si iarna. Formele de turism montan sunt drumetia, speoturismul, alpinismul
si turismul sportiv-schi.
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