
Trei zile de baie la Ocna
Primarul din Ocna Sibiului, Ioan Baltes spune ca "Am luat aceasta decizie deoarece am dorit sa venim in
ajutorul turistilor in aceasta minivacanta, cu atat mai mult cu cat s-a anuntat vreme buna. Pentru ca nu
s-au terminat toate amenajarile, am hotarat ca in cele trei zile sa percepem doar 8 lei pentru intrarea
fiecarui adult, iar copiii beneficiaza de acces gratuit. Nici pentru parcare nu vom percepe vreo taxa in
aceste trei zile. Mai sunt comercianti care nu si-au amenajat terasele, au niste termene de finalizare, dar
totul va fi gata in luna mai. Cei care vor veni in aceste zile vor putea sa-si cumpere ceea ce doresc de la
doua terase care au fost deja amenajate".
  
  Dusuri cu apa calda, la deschiderea oficiala
  
  Administratorul S.C "Lacuri Naturale Ocna Sibiului", Daniela Buta spune ca dusurile cu apa calda si
spatiile pentru fitness vor intra in functiune la momentul deschiderii oficiale: "Noi, in mare parte suntem
gata cu amenajarile, dar mai avem de facut mici lucrari, proprietarii unor terase mai trebuie sa-si incheie
investitiile. As dori ca oamenii sa inteleaga ca aceste trei zile in care se va putea face baie la lacuri sunt o
formula prin care venim in intampinarea celor care vor sa profite de vremea buna a zilelor libere. Vreau
sa fim bine intelesi: lucrarile nu sunt complet terminate. De aceea am redus si tarifele si oferim gratuitate
pentru copii, pana la deschiderea oficiala. Toate investitiile noi, cum ar fi dusurile cu apa calda, aparatele
pentru fitness in aer liber, piscinele pentru copii si altele vor putea fi folosite atunci cand deschidem
oficial. Deocamdata, incepand de duminica, de la ora 10 si pana marti seara cei ce vin la lacuri se pot
bucura de soare si apa numai buna pentru baie". Meteorologii anunta pentru zilele urmatoare temperaturi
peste media obisnuita a acestei perioade.
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