PAŞI SIGURI SPRE PERMANENTIZAREA ACTIVITĂŢII TURISTICE ÎN
STAŢIUNEA GEOAGIU-BĂI
Una din prioritățile autorităților publice din orașul Geoagiu o reprezintă
transformarea stațiunii Geoagiu-Băi dintr-o stațiune a sezonului cald, într-o stațiune
căutată în tot cursul anului.
Responsabilitatea autorităților locale este aceea de a oferi turiștilor un spațiu
public plăcut și sigur, iar la Geoagiu Băi această obligație este pe deplin respectată,
toate spațiile publice fiind întreținute și amenajate pentru a fi primitoare.
În continuare, ne preocupăm de amenajarea unor trasee de promenadă în zona
împădurită a stațiunii și de îmbunătățirea traseelor către obiectivele naturale, de
interes turistic, din Geoagiu Băi. Situl arheologic “thermele romane ” reprezintă un
obiectiv istoric, de interes turistic, care nu este pus în valoare şi nu este folosit ca
atracţie turistică, la nivelul potenţialului său, motiv pentru care avem în vedere
demararea unui proiect amplu, cu finanţare nerambursabilă, de
conservare,
restaurare, punere în valoare muzeologică şi turistică a complexului termal.
Administrația locală nu deține unități de cazare sau complexe de agrement
proprii, pentru a putea intervenii direct în activitatea turistică, dar, de peste trei ani, se
fac eforturi de a mobiliza mediul privat din stațiune pentru a-și extinde sfera
serviciilor de specialitate oferite turiștilor.
În Geoagiu –Băi, turismul balnear se bazează pe apa termală și nămolul
terapeutic , factori naturali care pot fi exploatați în egală măsură atât vara, cât și iarna,
fiind necesară doar o strategie comună a prestatorilor de servicii, care să ofere
condiții de confort și o diversificare a posibilităților de petrecere plăcută a timpului
liber .
În data de 01.09.2015 a fost organizată o întâlnire a autorităţilor locale cu
reprezentanţii principalilor prestatori de servicii din staţiunea Geoagiu –Băi, fiind
unanimă intenţia de a se face eforturi pentru atragerea turiştilor şi în perioada rece a
anului, respectiv, octombrie – aprilie.
S-au facut deja primii paşi, staţiunea Geoagiu Băi oferind turiştilor în sezonul
rece: bazin cu apă termală acoperit si climatizat, impachetări cu nămol terapeutic si
apă termală, bazin hidromasaj, servicii fizioterapie, masaj şi saună.
Unitățile de cazare turistică oferă sejururi de 5 sau 10 zile, cu pensiune completă
sau demipensiune, care pot include si tratament balnear, la prețuri deosebit de
avantajoase.
Agenții economici din staţiunea Geoagiu-Băi propun să-și îmbunătățească
semnificativ oferta de servicii pentru petrecerea timpului liber, prin organizarea unor
evenimente culturale, programe artistice si o ambianţă de bună dispoziție.
Apa termală, nămolul terapeutic și serviciile turistice de foarte bună calitate sunt
factorii esențiali care recomandă stațiunea Geoagiu-Băi întreaga perioadă a anului.

