További információ kérheTő:
Andrástermál kft.
h-5136 Jászszentandrás, mártírok u. 14.
Telefon/fax.: 06-57-446-025
e-mail: termalkemping@invitel.hu
www.jaszszentandras-strand.hu
GPS koordináta: 47.5820995, 20.1691232

Jászszentandrás egy 2,5 ezer fős mezőgazdasági
jellegű település. Zsáktelepülés és nagyon sok
tanya veszi körül a nyugalmáról híres helyet.

Az EMVA LEAdEr pályázat legújabb eredménye, hogy
elkészült egy új szaunaház, egy 8-10 személyes
masszázs medence és a gyerekek nagy örömére
egy korszerű játszótér a csúszda medence mellett.

A szórólap megjelenését
a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEAdEr HACS
felhívására a „Turisztikai tevékenységek ösztönzése”
1025260 azonosító számú LEAdEr célterületre benyújtott
8319473632 azonosító számon nyilvántartott,
1432662835 iratazonosítóval ellátott pályázat tette lehetővé.
www.umvp.eu

A település legfőbb látnivalója az 1933-ban elkészült templomi freskók,
ame lye ket Aba-Novák
Vilmos és Chiovini Ferenc
festett. Érdekesség, hogy
a freskókon sok akkor élt
jászszentandrási lakos is
felfedezhető.
A jászszentandrási fürdőt 1962-ben hozták létre,
és 1994-től az Andrástermál kft. üzemelteti.
Jászszentandrás Budapesttől 120 km-re terül el a
Jászságban.

Az Andrástermál Kft-ben a lehetőségeinkhez mérten
folyamatosan fejlesztjük a fürdőt. AvoP LeAder+
támogatásból felújítottuk kívül-belül a faházakat,
padokat, kerti ülőket szereztünk be és felújítottuk
az öltöző kabinokat.

A termálfürdő csendes
falusi környezetben található, és négy modern
medencével rendelkezik.

Az idősebbek a termálme den cét ked ve lik, a
ﬁatalabbak az úszómedencét. Ezen kívül még
gyermek- és csúszda
me den cé vel is vár juk
kedves vendégeinket.

A strand mellett lévő háromcsillagos kemping
Jászszentandrás közepén, egy nagy kiterjedésű
parkban helyezkedik el. A kempingben kiépített
250 db sá tor- és la kó ko csi hely mel lett 4 db
4 sze mélyes faházzal is várjuk a vidéki üdülés
sajátos nyugalmára és szépségére vágyó vendégeket.
Jelenleg étterem, lángossütő, fagylaltozó, játékbazár,
virág- és ajándékbolt, manikűr-, pedikűr- és
masszázs-szolgáltatások érhetők a fürdőzésen kívül.
Az imént felsorolt szolgáltatások alvállalkozásban,
külön pavilonokban üzemelnek.

A vastartalmú, gyógyhatású víz alkalmas reumatikus, mozgásszervi panaszok, nőgyógyászati problémák enyhítésére.

A hazai támogatásból megvalósuló nagymedence
felújítás fontos állomás volt, mely az úszók körében
és főleg a nyári nagy melegekben népszerű a
strandolók körében. A ﬁatalabbak pedig a csúszda
medencét szeretik.

