
Posibilități de cazare 

 

Amenajările turistice sunt concentrate în cea mai mare parte în orașul Tășnad, în 

imediata apropiere a ștrandului termal, însă de-a lungul timpului acestea s-au extins în tot 

orașul, inclusiv în satele aparținătoare(satul Blaja, situat la 2 km de stațiune). Pe lângă baza de 

cazare a staţiunii balneare Tăşnad, la nivelul întregului sistem teritorial ce compune GAL 

Sud-Vest Satu Mare mai există o singură structură turistică (clasificată) de cazare, în 

localitatea Urziceni (WestMotel★★★ S.C. Ludy SRL, 39 locuri).  

Primele locuri de cazare au aparținut unor instituții sau persoane particulare: 

 Popasul turistic Merișorul, aparținând Consumcoop, dispunea de 96 locuri în 

căsuțe de piatră; 

 Campingul cu căsuțe, aparținând Primăriei Tășnad, avea o capacitate redusă de 20 

de locuri, în construcții de lemn; 

 Căminul Militar de Garnizoană, are un regim aparte, cazând, în principal, cadre 

din Ministerul Apărării Naționale. Totalizează 90 de locuri în camere de 2-3 paturi 

și apartamente cu 5 paturi. 

 
Fig. 30. Căminul Militar de Garnizoană (Tășnad) 

A doua categorie de oferte de cazare a apărut ca urmare a inițiativelor unor firme 

private, dar și implicarea familială prin amenajarea de pensiuni turistice cu funcționare 

sezonieră estivală (mai-octombrie). Pentru mulți dintre locuitorii orașului Tășnad, turismul 

reprezintă ocupația de bază, mai ales în sezonul estival. Capacitatea de primire în zona 

turistică fiind în creștere, numeroase pensiuni și vile au fost construite în ultimii 5-6 ani. 



 Dintre cele mai reprezentative structuri turistice de cazare care funcționează pe 

teritoriul analizat, se remarcă: 

Motel Biamin★★★este printre cele mai vechi unităţi de cazare (construit în 1994), care 

pe lângă cele 29 camere oferite turiștilor, dispune și de o sală de mese cu capacitate de 200 

locuri, bar de zi și bucătărie din anul 2000. În 2001 a fost construită o piscină acoperită, 

urmată de o bază de tratament și o parcare cu 40 de locuri(în anul 2003). Până în anul 2006 a 

fost printre puținele unități de cazare care au funcționat și în extrasezon, datorită sistemului de 

încălzire cu centrală proprie. În prezent dispune și de săli pentru conferințe (capacitate de 350 

de locuri), un complex de piscine (piscină interioară/piscină în aer liber), bazine cu 

hidromasaj, bazin pentru copii (cu tobogan acvatic) și servicii de cosmetică medicală. 

 
Fig. 31. Motel Biamin★★★ (Stațiunea balneară Tășnad) 

Hotel Alystra★★★are 21de camere (19 camere cu pat matrimonial şi 2 camere de o 

persoană) și 2 apartamente (de 4 și 5 persoane) cu o capacitate maximă de 62 de locuri. 

Beneficiază de restaurant cu o capacitate maximă de 120 de persoane, terasă de max. 500 de 

persoane, 35 de locuri de parcare și 3 piscine interioare cu apă termală de 35
o
, 38

o
 și 40

o 
C.  



 
Fig. 32. Hotel Alystra★★★ (Stațiunea balneară Tășnad) 

Microbaza de tratament, deschisă în iulie 2009, oferă următoarele servicii: 

electroterapie-laser, magnetoterapie, unde scurte, hidrokinetoterapie, fizioterapie, împachetări 

în parafină, masaj. 

Motel Marissa★★★ a fost construit în 2011 și este cel mai aproape de bazinele 

termale,având restaurant, piscină și terasă în incinta ștrandului. În 2012 s-a deschis un cabinet 

medical, centru de fizioterapie, kinetoterapie şi sală de fitness dotat cu aparate de ultimă oră. 

 
Fig. 33. Motel Marissa★★★(Stațiunea balneară Tășnad) 

Motelul are toate facilitățile unui hotel de 3 stele, însă nu dispune de o parcare proprie.  



Motel West★★★(comuna Urziceni) este poziționat în apropierea punctului rutier de 

frontieră cu Ungaria, dispune de o capacitate de 39 locuri (8 camere single, 12 duble, pat 

suplimentar), restaurant, bar non-stop, room service, loc pentru îngrijirea bunurilor, schimb 

 
Fig. 34. Motel West★★★ (comuna Urziceni) 

valutar, spălătorie, camere cu balcon, baie, internet, telefon, TV, o parcare cu 15 locuri și sală 

pentru conferinţe (până la 80 persoane). 

Motel Stil★★★(dat în exploatare începând cu anul 2008) este poziționat la intrarea în 

ștrandul termal al stațiunii Tășnad. Dispune de 44 de camere echipate corespunzător 

categoriei de confort de 3 stele (TV cu ecran LCD, aer condiționat, minibar, cutie pentru 

depozitarea valorilor personale, telefon, conexiune internet, baie cu cabină de duș, jacuzzi în 

apartament, sală de bowling și biliard la subsol, etc.).  La fel ca toate hotelurile din imediata 

apropiere a bazinelor termale și acesta este dotat cu restaurant, terasă și piscine interioare.  



 

Fig. 35. Motel Stil★★★ (Stațiunea balneară Tășnad) 

Dacă până în anul 1997 s-a înregistrat un deficit al capacităților de primire al 

turiștilor, în ultimii ani, datorită extinderii capacității și diversificării structurii serviciilor 

de cazare se constată un excedent al locurilor de primire. Astfel, turiștii care vizitează 

stațiunea Tășnad au la dispoziție oferte diversificate de cazare, de la hoteluri de 3 stele, 

pensiuni și căsuțe din lemn până la camere închiriate de la localnici și corturi în camping 

(Tabelul nr. 6).  

Pe lângă unitățile de cazare, zona cu funcție de recreere cuprinde alei de 

promenadă pe marginea cărora sunt instalate diverse chioșcuri cu produse care, din 

păcate, valorifică foarte slab oferta produselor tradiționale cu specific local (suveniruri, 

băuturi răcoritoare, produse alimentare, etc.). 

 


