
 

PARÁD PARK HOTEL KFT. 3244 Parádfürdő, Kossuth L a j o s  út 372. 
Telefon:  + 3 6 36 444 044 /  www.erzsebetparkhotel.hu www.mofetta.com info@erzsebetparkhotel.hu 

Facebook: www.facebook.com/erzsebet.park.hotel 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

Szállodánk minden szükséges intézkedést megtesz a biztonságos pihenés feltételeinek megteremtéséhez, 
melynek fenntartásához kérjük az Önök közreműködését is. 

 

Szállodánk rövid története: 
1893: Szállodánk főépülete - Károlyi kúria - Ybl Miklós tervei alapján megépült. 2002-ben a kastély jelleget megőrizve, szállodánk 
megnyitotta a 42 szobával rendelkező Erzsébet szárnyat. 2008 május hónapban megnyílt az 58 szobás Zsuzsanna-szárny is. 
Telefon: Recepció: 1000; másik szoba hívásához tárcsázza a szobaszámot. Kifelé irányuló hívások esetén automatikusan 
szobaszámlára terhelődik a hívás díja. (Kimenő hívás 0 + telefonszám; Díjazás: belföld: 120 Ft/perc; külföld: 700 Ft/perc) 
TV programok: https://zcms.hu/erzsebetparkhotelhu/tv.pdf.  
Internet: Ingyenes WIFI használat elérhető a szállodában. A csatlakozáshoz a bejelentkezés után az ÁSZF-et el kell fogadni. Ha 
nem jön fel a csatlakozási lehetőség, a www.erzsebetparkhotel.hu/wifi oldalt gépelje be, és fogadja el az ÁSZF-et. 
Hálózat: ErzsebetVendeg; jelszó nincs. 
Minibár: A minibár alap felszereltsége 2 db víz (300 Ft/db). Amennyiben a minibár feltöltését kérik, kérjük 15.00 óráig jelezni 
szíveskedjenek. A minibár környezetvédelmi okokból alaphelyzetben kikapcsolt állapotban van. 
Térítésmentesen igényelhető eszközök a recepción: varrókészlet, cipőápoló eszközök, levélíráshoz papír, boríték és toll, 
gyógyszerek, továbbá társasjátékok és számtalan kültéri és beltéri játék. 
Széf: A szálloda a szobai széfben elhelyezett értékekért nem vállal felelősséget. Széffel kapcsolatos probléma esetén hívja a recepciót. 
Tűzvédelem: Szállodánk tűzjelző rendszerrel felszerelt. A vészcsengő esetén az épületet menekülési terv szerint kell elhagyni. 
Fizetés: Szállodánk készpénz (HUF, EUR, USD), SZÉP Kártya, Edenred utalvány, bank/ hitelkártya fizetési módozatokat fogad el. 
A FIZETÉS PONTOS FELTÉTELEI A SZÁLLODA WEBOLDALÁN ELÉRHETŐK. 
Elutazás: A szobák és szolgáltatásaink az elutazás napján 10 óráig állnak rendelkezésre. Amennyiben később szeretnék a szobát 
elhagyni, akkor felár ellenében van erre lehetőség. Ezt kérjük előre szíveskedjenek a recepciónál egyeztetni. 
RECEPCIÓ: 600-2200 között érhető el. Kérjük, a szobakulcsot csak elutazáskor adják le a recepción.  
SZOLGÁLTATÁSAINK teljes listája (A-tól Z-ig) itt érhető el: https://zcms.hu/erzsebetparkhotelhu/szolgaltatasok.pdf.  

 VENDÉGLÁTÁS 
 

ERZSÉBET-SZÁRNY ÉTTEREM: Kérjük, használják a kézfertőtlenítőt az étterembe történő belépés előtt. 
Svédasztalos reggeli:  7-10 óra                     Ebéd:  12-14 óra (A’ la carte étkezés)            Svédasztalos vacsora: 1730 - 21 óra 

 
ÉTKEZÉSEKNÉL ÉS WELCOME ITALHOZ KÉRJÜK A SZOBAKÁRTYA BEMUTATÁSÁT A FELSZOLGÁLÓKNAK. 

ERZSÉBET-SZÁRNY DRINK BÁR: hétfőtől - vasárnapig 700-2100 
ZSUZSANNA-SZÁRNY KÁVÉZÓ: hétfőtől péntekig és vasárnap: 1700-2200 | szombaton 1100-2300 |  

 

WELLNESS ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 
 ERZSÉBET WELLNESS: ZSUZSANNA WELLNESS: KÜLTÉRI MEDENCE: 

2023.01.01-től 
a recepción és a wellness bejáratoknál 

kifüggesztett kiírások szerint 
zárva 

    

 
ERZSÉBET-SZÁRNY WELLNESS: Infra szauna, 14*7 méteres úszómedence, pezsgőfürdő, ülőmedence, kondicionáló terem; 
Játékok: Csocsó, Thaifun: (300 Ft vagy 1 zseton); Lucky Ducky 600 Ft/2 zseton; Fast & Furious 300 Ft/1 zseton; 
ZSUZSANNA-SZÁRNY WELLNESS: Fényterápiás aroma- és sókabin, élménymedence, finn szauna, nyáron 10*20 méteres 
kültéri medence napozóágyakkal; 
Szolárium: 400 Ft/3 perc (zseton a recepciónál vásárolható); Játékok: Csocsó, Thaifun: (300 Ft vagy 1 zseton);  
Bowling: (6.000 Ft/pálya/óra); Biliárd: (2.000 Ft/asztal/óra) pálya- és asztalfoglalás a Zsuzsanna-szárny kávézójában. 
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MASSZÁZSTÍPUSAINK: 
Időpont egyeztetés személyesen a szállodai recepción. A masszázsszoba a Mofetta / gyógyászati részlegen található. 
Aromaterápiás – hátmasszázs (25 perc) – 6.500 Ft,  teljes testmasszázs (50 perc) – 10.500 Ft 
A masszázs hatékonyságát az illóolajok kedvező hatásai növelik. Az aromaterápiás kezelés lassú, gyengéd masszázsfogásokkal 
kezdődik, hiszen ez elősegíti az olaj bőrbejutását, amely segíti az izmok ellazulását, és jó hatással van a keringésre. 
Frissítő  – hátmasszázs (25 perc) – 6.000 Ft,  teljes testmasszázs (50 perc) – 10.000 Ft 
Élettani hatásai szinte megegyeznek a relaxáló masszázséval, viszont a fizikális méregtelenítés ebben az esetben intenzívebben 
történik, melyet a lendületes, gyúró fogások segítenek elő. 
Kondicionáló – hátmasszázs (25 perc) – 6.000 Ft,  teljes testmasszázs (50 perc) – 10.000 Ft 
Célja: élénkítés, izomlazítás és teljesítményfokozás. Hatását tekintve megegyezik a sportmasszázzsal. 
Regeneráló masszázs ízületi kimozgatásokkal (50 perc) – 10.500 Ft 
Felgyorsítja a vér- és nyirokkeringést, fellazítja az összetapadásokat, az ízület visszanyeri egészséges aktivitását. 
Relaxációs – hátmasszázs (25 perc) – 6.000 Ft,  teljes testmasszázs (50 perc) – 10.000 Ft 
Pszichés hatása különösen fontos, stresszoldó és nyugtató. A kezelés során a lassú, lágy, energetizáló fogások a jellemzőek. 
Gyógymasszázs (25 perc) – 6.000 Ft 
A kezelések célzottan történnek, többnyire a megbetegedett testrészt (térdet, vállövet, nyakat) masszírozzák. Célja a vérkeringés 
javítása és a feszes, fájdalmas testtájékok fellazítása. Lényege, hogy a simító, dörzsölő, gyúró fogások használata során 
felgyorsulnak az élettani folyamatok, ezáltal felfrissülünk és a közérzetünk is jobb lesz. 

 

GYÓGYÁSZAT - MOFETTA 

A mofetta és a gyógyászat jelenleg hétfőtől péntekig működik, előzetes bejelentkezés szükséges. 

Mofetta kezelés: (20 - 25 perc) – 2.200 Ft 
A mofetta komplex hatással rendelkezik, hiszen a magas CO2 koncentráció erős értágító hatása mellett a változó koncentrációjú radon gyógyító 

hatása is közismert. A felszívódó gáz hatására a bőrerek lokálisan kitágulnak, a kapilláris keringés fokozódik. 

Szakorvosi vizsgálat: - 8.000 Ft/fő/vizsgálat; Kontroll vizsgálat: - 5.000 Ft/fő/vizsgálat;  

Gyógytorna-egyéni száraz: - 6.000 Ft/fő/alkalom; Szénsavfürdő: - 5.000 Ft/fő/alkalom; 

Magnetoterápia: - 3.000 Ft/fő/alkalom; Elektroterápia: - 1.500 Ft/fő/alkalom; 

Mozgófejes UH kezelés: - 2.000 Ft/fő/alkalom; Tangentor: - 4.000 Ft/fő/alkalom;  

Speciális emésztőszervi torna: - 6.000 Ft/fő/alkalom; Timsós kádfürdő: - 5.000 Ft/fő/alkalom; 

Iszappakolás 1 testtájra: - 3.000 Ft/fő/alkalom; Nőgyógyászati iszap: - 5.000 Ft/fő/alkalom; 

Parádi kénes gyógyvizes ivókúra: - 1.000 Ft/fő/alkalom; Laboratóriumi vizsgálathoz kapcsolódó vérvétel: - 1.500 Ft/fő/alkalom; 
A gyógykezelések kizárólag előzetes bejelentkezés alapján vehetők igénybe. 

További hasznos információk, környékbeli és távolabbi látnivalók 

 a szálloda WEB oldalán érhetők el! 

https://erzsebetparkhotel.hu 

HOTELTÉRKÉP: https://zcms.hu/erzsebetparkhotelhu/hotelterkep.pdf 
 

Energiatakarékossági tájékoztató: https://erzsebetparkhotel.hu/fontos-informaciok.  
 
 

Kellemes pihenést és kikapcsolódást kívánunk 
minden Kedves Vendégünknek! 

 

A NYITVATARTÁSI IDŐ- ÉS AZ ÁR VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJUK. 

TÁJÉKOZTATJUK VENDÉGEINKET, HOGY A SZÁLLODÁBAN A SZOBÁKBAN ÉS AZ ERKÉLYEN IS 
TILOS A DOHÁNYZÁS. 
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