
   

A hargitafürdői Uz Bence menedékház 1345 m tengerszint feletti magasságban 

található. Nyirő József híres regényalakjáról elnevezett menedékház építését 1940-

ben határozta el az Erdélyi Kárpát Egyesület Csík széki osztálya, terveit Schmidt 

József építészmérnök készítette. Az adományokkal és kétkezi munkával támogatott 

turistaszállót 1942-ben avatták fel és az akkori EKE legnagyobb megvalósításaként 

tartják számon Hargitafürdőn. 

A menedékház 400 m-re található a sípályáktól. 54 férőhellyel, vendéglővel, 

bárrésszel áll vendégei rendelkezésére. 

Szolgáltatások:   Vendéglő / Hütőszekrény / Bár / Szállás / Szauna 

Közeli program lehetőségek:  Élelmiszerüzlet / Mofetta / Sipálya / Korcsolyapálya / 

Hófánk 

Foglalható szobák (56/57 hely): 

I.emelet 

1.  5 szimplaágy –  5 fő részére 

2.  Franciaágy –  2 fő részére 

3.  5 szimplaágy –  5 fő részére 

4.a.  Franciaágy –  2 fő részére 

4.b.  2 Franciaágy –  4 fő részére 

5.    2 szimplaágy és egy kihúzható kanapé – 3/4 fő részére 

II.emelet 

6.   4 szimplaágy –  4 fő részére 

7.   Francia ágy + 1 szimplaágy – 3 fő részére 

8.   4 szimplaágy –  4 fő részére 

9.   2 Franciágy + 2 szimplaágy – 6 fő részére 

11.   4 szimplaágy –  4 fő részére 

Manzard (tetőtér) 

12.   Francia ágy - 2 fő részére (ez egy kisebb szoba) 

1-töl 12-ig minden szobának saját fürdőszobája van 

 

13. 6 szimplaágy –  6 fő részére 

14.  6 szimplaágy –  6 fő részére 

(itt a fürdők a folyosóról nyílnak) 



 

 
 
 

 

 
 
 
 

Freeride 
Meghívunk egy közös terepsíelésre! A Hargita ideális északos-erdős lejtőin 

olyan gyakran találunk friss havat és annyi becsúsznivaló vonalat, hogy 
még a nyugatiak is csodájára járnak! Ebből adunk egy kis ízelítőt a hegy 
igazi, érintetlen oldalán. Biztos sítudás (erős piros pályának megfelelő) 
javasolt! 

 
 

 
Túrasí-snowboard oktatás 
Tapasztalt túrasí oktatónk örömmel mutatja be nektek a sítúrázás 
trükkjeit, szépségeit, hogyan kell a fókabőrt használni, milyen 
útvonalat érdemes választani. Ez bizony már haladó szint és a freeride 
tapasztalat is ajánlott. Snowboardosok hótalpat készítsetek, szükség 
lesz rá. Érdeklődjetek előre, hogy pontosan mire lesz lehetőség.  

 

 
Hótalpas túrák 

A hegy felfedezéséhez és a táj élvezetéhez nem kizáró feltétel a sítudás: 
hótalpakon is bejárjuk majd a környék legszebb kincseit. Garantáltan 
legalább annyira megmozgat majd, mint bármely másik téli sport! 
Egész és fél napos túrákra viszünk titeket: készülődjön a kis hátizsák 
elegendő folyadékkal, némi nasival és kedvenc kesztyűddel, 
sapkáddal, jókedveddel!  

 
 
 

 
 

Aprés-Ski bulik 
A Hargita számtalanszor megmutatta már, hogy nem csak az Alpokban 
laknak Yetik: csak itt Rekkencsnek hívjuk őket. A Rekkencs egy 
különleges faj: nappal álruhában, sílécen és snowboardon teszi a 
szépet, de ahogy a nap lemegy, és kigyúlnak a fények és a hangszórók, 
előbújik belőle a vadállat… ilyenkor szilva- és egyéb párlatokkal, 
főzetekkel lehet csak megszelidíteni, és még úgyis hajnalig tombol. 
Vigyázz, Szilveszterkor a legvadabb! 
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