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Statiunea Baile Olanesti este situata la 20 km de Rm. Valcea, Valea Oltului, de o parte si de alta a Paraului Olanesti, la o 

altitudine de 450 metri, in centrul unei mici depresiuni a Carpatilor Meridionali, deschisa in sud si inchisa la nord si vest de 

crestele calcaroase ale muntilor Capatinii. Este strabatuta de o vale pitoreasca, inconjurata de bogate paduri de foioase lipsita de 

surse de poluare. 

Baile Olanesti este o statiune balneara de interes general, cu activitate permanenta si ocupa primul loc printre statiunile 

balneoclimaterice din Romania in ceea ce priveste numarul de izvoare, debitul zilnic al acestora, ca si varietatea compozitiei si a 

concentratiei apelor minerale. In statiune se gasesc peste 35 surse hidrominerale, atat ca izvoare naturale, cat si ca rezultat al 

unor foraje. Acestea sunt grupate in trei tipuri principale de ape minerale, aflate in diferite stadii de mineralizare a sufului.  

Gruparea izvoarelor din Baile Olanesti 

In 1910 dr. Ion Puturianu a grupat izvoarele minerale din Baile Olanesti in mai multe categorii dupa compozitia chimica si 

actiunea lor asupra organismului: 14 izvoare iodurate, 6 izvoare sulfurate si clorurat sodice, 4 izvoare cu ape diuretice, 1 izvor 

bicarbonat, cu emanatii abundente de gaze, 2 izvoare purgative, 2 izvoare feruginoase, 2 izvoare avand compozitie mixta. 

Conditiile climaterice sunt favorabile desfasurarii activitatii balneare pe tot parcursul anului. Temperatura medie anuala 

inregistreaza valori de 9,2 grade Celsius. Luna cea mai rece a anului este ianuarie, care prezinta o temperatura medie de -2,6 

grade Celsius, iar luna cea mai calda este iulie cu o temperatura medie de +19,7 grade Celsius. In consecinta, in statiune iernile 

nu sunt friguroase, iar verile nu prezinta incalziri excesive. 

Presiunea atmosferica medie anuala in statiune este de 964,7 milibari. Forma depresionara a zonei face sa predomine un calm 

relativ ridicat, umiditatea relativa a aerului are o medie anuala de 78-79% iar precipitatiile inregistreaza medii anuale de 750 

mm. 

Izvoarele sunt utilizate in cura interna in tratamentul afectiunilor renale si a cailor urinare, hepatobiliare, ale tubului digestiv si 

ale unor afectiuni metabolice, de nutritie si in cura extema ca tratamente asociate in diverse afectiuni reumatismale si ale 

sistemului nervos periferic. Particularitatea turistica a statiunii este unicitatea pe plan national a unor tratamente pentru 

desensibilizarea organismului la bolnavii alergici prin injectii cu apa minerala sulfuroasa izotona. 

Tratamentul balnear de la Băile Olănești pune accentul pe tehnici terapeutice moderne de tratare și anume: 

1. profilactic:  

o profilaxie primară sau cură de sănătate; 

o profilaxie secundară sau prevenție a recăderii bolii. 

2. curativ; 

3. recuperațional. 

Din punct de vedere profilactic, cura balneară de la Băile Olănești este o terapie de adaptare prin stimularea și reglarea 

funcțiilor, călind astfel organismul la stresul vieții moderne. 

Tratamentul balnear în scop curativ ca o terapie nespecifică, ca o excitoterapie asupra cauzelor ce au determinat dezechilibrul 

postagresiv și astfel se asociază eforturilor făcute de organism pentru regăsirea echilibrului pierdut. 

Actionând ca o terapie recuperațională, cura balneară de Olănești caută să restabilească cât mai deplin capacitățile de 

funcționare deficitare sau să dezvolte mecanisme compensatorii. 

Pe lângă tratamentul cu factori naturali de cură specific stațiunii se mai adaugă și bazele de tratament ce au în dotare instalații și 

aparatură moderne. Cu ajutorul acestora se realizează proceduri de termoterapie, fizioterapie, mecanoterapie și kinetoterapie. 

Un tratament complex la Băile Olănești are o durată de 18 zile în cazul curelor terapeutice și de recuperare și de 12 zile în cazul 

curelor profilactice. Curele se pot realiza anual sau bianual. 

Obiective turistice Baile Olanesti: Drumetii in zona Olanesti, Casa memoriala Anton Pann, Manastirea Frasinei, Parcul 

National Buila Vanturarita, Pestera Sfantului Grigorie Decapolitul, Rezervatia Muzeul Trovantilor, Rezervatia Radita din 

Muntii Capatanii, Turism Monahal: Biserica lui Horea. 

 

 

 

 

https://www.infoghidromania.com/baile_olanesti.html
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Hotel Olanesti 4* 

Hotelul Olăneşti 4* este situat în staţiunea Băile Olăneşti, la intrarea în staţiune dinspre 

Râmnicu Vâlcea, pe partea stângă. 

Hotelul Olaneşti a fost complet renovat în interior în anul 2018 și dispune de 204 

camere recondiţionate. Acestea sunt împărţite în 4 camere duble cu pat matrimonial, 

198 de camere cu două paturi a câte o persoană şi 2 apartamente. 

Toate camerele sunt dotate cu TV, cablu TV, telefon, mini-bar, baie cu duş și pereți de 

sticlă. O parte din ele sunt dotate cu aer condiţionat. 

Hotelul Olăneşti pune la dispoziţia turiştilor un centru SPA, restaurant, sală de 

conferinţe, bază de tratament şi parcare. 

Centrul SPA al hotelului este dotat cu piscină cu apă încălzită, bazin cu apă sărată, 

saună umedă, saună uscată, camera salină, caldarium și relaxarium. 

Zona Caldarium este o încăpere care permite încălzirea treptată a corpului, propriul 

SPA al porilor, acesta stimulează circulația sângelui, întărind sistemul imunitar și 

metabolismul. 

Zona Relaxarium dispune de paturi sau șezlonguri din ceramică, permanent încălzite 

la 37 grade. 

 

Perioada Tip Camera 

DBL SGL FAMILY APT 

06.01-01.06.2022 371 325 507 657 

Tariful include: Cazare cu mic dejun (SGL – 1 adt, DBL – 2 adt, FAMILY/APT – 3 adt/ 2 adt + 2 copii -11,99 ani), acces centru Spa 

 

Politica copii: 

- 0-5.99 ani – gratuit cazare cu mic dejun, fara  pat suplimentar 

- 6-11.99 ani – gratuit cazare fara  pat suplimentar, achita mic dejun – 30 lei/zi 

- De al 12 ani achita 100 lei/zi – pat suplmentar cu mic dejun 

- Baby cot – 30 lei/zi 

Pentru copii este necesara prezentarea certificatul de nastere sau a unei copii! 

 


