
In mai facem baie la Ocna
Se spune ca cea mai buna baie la Ocna e in mai si in septembrie. Ca sa nu fie ratat scaldatul din mai, in
zona lacurilor naturale de la Ocna Sibiului se munceste de zor. Meteorologii anunta un Florar cu
temperaturi ridicate, asa ca se poate spune ca a inceput numaratoarea inversa pana la prima baie din 2012
in lacurile cu apa sarata. Şase dusuri cu apa calda, doua piscine cu apa dulce pentru copii si o zona pentru
fitness in aer liber sunt cateva dintre noutatile din acest sezon. Cand se deschid portile la lacuri?
Deocamdata nu se stie exact data. Depinde de vreme si de cat de repede isi vor incheia comerciantii
amenajarile. Cert este ca in luna mai vom putea face baie in Brancoveanu, Ocnita, Lacul Verde sa.
  
  Daca in primul sezon (2011) in care zona modernizata a lacurilor a fost redata turistilor unul dintre
reprosuri a fost lipsa dusurilor cu apa calda, din acest an, cei care doresc sa indeparteze sarea de pe ei cu
ajutorul apei incalzite vor putea face acest lucru. Şase dusuri cu apa calda vor fi amplasate in zona
lacurilor, iar pentru a le putea folosi doritorii vor cumpara niste jetoane speciale. "Prin amenajarea acestor
dusuri dorim sa vemim in sprijinul celor care vor sa foloseasca apa calda. Acestia trebuie sa cumpere
niste jetoane speciale care vor fi puse in vanzare. As dori ca oamenii sa inteleaga faptul ca instalatiile de
incalzire a apei costa foarte mult, ca nu pot deservi miile de turisti, de aceea se plateste suplimentar pentru
acest serviciu. Bineinteles, vor ramane dusurile cu apa rece pentru toti cei care vin la lacuri", spune
Daniela Buta, director general al SC Lacuri - Ocna Sibiului, societatea care administreaza zona lacurilor
naturale.
  
  Doua piscine cu apa dulce
  
  Pe langa bazinul cu apa sarata pentru copii vor fi amplasate alte doua piscine cu apa dulce, tot pentru cei
mici. O zona cu aparate pentru fitness in aer liber va fi amenajata tot din acest sezon. Nici plajele nu vor
mai arata ca anul trecut, fiind adus nisip spalat pentru zonele in care turistii isi vor pune cearsafurile sau
sezlongurile. Administratorii zonei lacurilor spun ca vor fi plantati tot in acest an arbusti ornamentali si ca
se va dubla sistemul de securitate din zona (prin suplimentarea camerelor video si prezenta mai multor
paznici).
  
  Pretul biletului de intrare ramane ca in 2011
  
  Primarul din Ocna Sibiului, Ioan Baltes, spune ca pretul biletului de intrare nu va creste fata de anul
trecut: "Nu vom scumpi biletul de acces, pentru ca vrem sa oferim unui numar cat mai mare de turisti
posibilitatea de a veni la lacuri. Ca element de noutate, din acest an vom introduce si un sistem de
abonament avantajos pentru beneficiari si posibilitatea platii cu cardul". Pe langa lucrarile ce tin de
amenajarea piscinelor, a plajelor, de consolidarea scarilor de acces in lacuri, comerciantii care au
concesionat terenuri pentru activitati comerciale trag tare pentru a-si ridica noile terase.
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