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Návštevníci turčianskoteplického   Spa & Aquaparku, ktorí pochádzajú zo Žilinského
samosprávneho kraja   (ŽSK), môžu od júna využívať akvabus. Podľa slov generálnej riaditeľky 
 Slovenských liečebných kúpeľov
Turčianske Teplice , a. s., Zuzany  
Ďurinovej je základným princípom poskytovania tejto služby zabezpečenie   dopravy zdarma
pre všetkých návštevníkov akvaparku v ŽSK. Premáva na   trase Žilina - Turčianske Teplice a
naopak, na ktorej má viacero   zastávok.  
    Nová služba má v tomto období akvapark ekonomicky   zatraktívniť rodinám s deťmi. V cene
vstupného je zahrnutá doprava, čiže   je zdarma, dodala Ďurinová. Akvabus má premávať do
júla, na pokračovaní   služby sa rozhodnú podľa záujmu.
    Ďurinová tiež priblížila   plánovanú investíciu v kúpeľoch, ktorou je komplexná rekonštrukcia  
kultúrnej pamiatky Modrý kúpeľ. Tá je podľa jej slov najstarším symbolom   turčianskoteplických
kúpeľov. V minulosti bol pôvodne medeným kúpeľom   a aj strechu mal ladenú do zlata.
&quot;Pripravujeme komplexnú rekonštrukciu   tohto areálu, objektu, pretože súčasťou tejto
kultúrnej pamiatky je   veľká starobylá balneoprevádzka, ktorá je charakteristická tým, že  
pozostáva z prírodného liečivého zdroja.&quot; Ide o tzv. piscinu – bazén,   ktorý je prírodne
vytvorený priamo na prameni. Zrekonštruovať ju chcú na   úroveň päťhviezdičkovej
balneoprevádzky. V tomto areáli bude   poskytovaná novinka - turčianska zlatá kúra.
&quot;Objekt Modrý kúpeľ plus   balneoprevádzka bude komplexne zrekonštruovaný aj zvnútra,
aj zvonku,&quot;   dodala Ďurinová.
    S rekonštrukciou plánujú začať na jeseň,   ukončiť by sa mala začiatkom leta 2012. Tieto
termíny však nie sú fixné,   keďže nezávisia od kúpeľov. O financie na rekonštrukciu sa totiž
chcú   uchádzať zo zdrojov Európskej únie. Predbežne plánovaný objem potrebný   na
komplexnú rekonštrukciu je cca 2.323.574 eur.
    Kúpele prešli   od roku 2004 komplexným transformačným procesom okrem iného aj v oblasti
  investícií. Najprv sa komplexne obnovil Hotel Veľká Fatra, ďalej   vybudovali akvapark.
Postavili tiež nový hotel, ktorý je súčasťou Veľkej   Fatry.
    Základný podiel na celkovej klientele kúpeľov tvoria   Slováci, zo zahraničných klientov sem
chodia hlavne Poliaci, Česi a   Rusi.
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