Hotel Evropa fit  superior oceněn cenou „Hotel roku 2014“ očekává ty, kteří
touží po odpočinku a naplnění v srdci Hévíz, ve vzdálenosti jen několika minutové
procházky od léčebného jezera. Snažíme se okouzlit odpočinek všech tří generací,
naším cílem je, aby každý, od nejmenších až po prarodiče, přišel na své a obohatil
se o nezapomenutelné zážitky. Na konci roku 2014. byla obnovena skoro celková plocha našeho hotelu. Hosty vítá nově vykouzlena plovárna a sauna svět,
obnovené koupelny, nov VinoBar a moderní hotelová hala.

TISÍC DŮVODŮ – JEDNA VOLBA

V herce ceny „Hotel roku 2014“ v kategorii čtyřhvězdičkov ch venkovsk ch hotelů
Podle názoru cestovatele Tripadvisor je 3. nejpopulárnějším hotelem v Maďarsku
náš hotel je čtyřhvězdičkový superior hotel, certifikovaný
prostřednictvím Hotelstars Union
jako skutečný rodinný hotel poskytujeme programy pro
každou věkovou kategorii
pro rodiny nabízíme během celého roku jedinečné dětské
slevy
zrekonstruované rodinné pokoje se dvěma místnostmi jsou
zárukou pro pohodlný odpočinek
více než 700 m² vodních ploch, exteriérové a interiérové
zážitkové a plavecké bazény, léčebný bazén, saunasvět na
přízemí i na patře
naše hosty očekává VITALIUM Medical Wellness Centrum
s preventivními a léčebnými procedurami
v načerpání energie pomáhá ucelený řad služeb medical
wellness, krásy a fitness

zárukou kvality našich služeb jsou certifikáty TÜV Rheinland
a Německého sdružení Medical Wellness
Naše instituce VITALIUM Beauty, která získala i
ocenění „Instituce krásy roku“, poskytuje širokou paletu
zkrašlovacích ošetření
náš hotel patří mezi nejlepší Sothys Spa na světě
naše nově vykouzlená restaurace Citrus Étterem očekává
své hosty labužnické gastronomií, bohatou nabídkou jídel,
moderní vizuální kuchyní mezinárodních a maďarských
jídlel, dietní, vegetariánské a gourmet chody, jídly pro
trpící na alergii a intoleranci potravin – při nahlášení
předem), zrestaurovaný Mandarin Bar & Café čeká na
hosty v moderním trendovém prostředí s koktejlovými
specialitami
Během celého roku napomáhá aktivnímu trávení času
nespočet programů zdarma
Poskytujeme nejpestřejší sportovní nabídku v Hévíz

www.europafit.hu

HOTEL PRO RODINY

INSTITUCE KRÁSY VITALIUM BEAUTY

POKOJE

VITALIUM LASER CENTRE

Během školních prázdnin školka s kvalifikovanou učitelkou
mateřských škol, animace, dozor na děti (za úhradu), dětský
herní pokoj, dětské hřiště, nové interiérové dětské brouzdaliště, Acapulco rodinný zážitkový bazén (pouze v létě), dětský
jídelníček, dětská stolička, dětská postýlka.
234 obnovených pokojů (jednolůžkové, dvoulůžkové, spojitelné a apartmanové pokoje, suite), ke každému přísluší
balkon nebo terasa, pokoje jsou vybaveny vanou/sprchou,
fénem, sejfem, telefonem, LCD televizorem, individuálně nastavitelnou klimatizací, minibarem a možností připojení se na
internet zdarma.

OBNOVENÝ SPA & WELLNESS SVĚT

Léčivý bazén, zážitkové lázně, venkovní a interiérový plavecký
bazén, nové dětské brouzdaliště, Acapulco rodinný zážitkový bazén (v létě), whirlpool (výřivka), běhoun Kneipp (kromě zimy).
V modernizovaném sauna světě čekají na milovníky veder na
přízemí: finské sauny, infra sauna, parní lázeň, Herbarium a
frigidarium, ReneSanarium, na patře naturistické sauna oddělení: s tropickými zážitkovými sprchami, s odpočívajícím jogaa relaxačním prostorem, se stálými sauna seancí.

VITALIUM MEDICAL WELLNESS CENTRUM

Ve Vitalium Medical Wellness Centru hotelu mohou ti, kteří
touží po zachování, nebo obnovení svého zdraví, využít rozsáhlou síť osvěžujících a alternativních wellness služeb tradiční
hévízské lázeňské kultury: vyšetření a konzultace odbornými
lékaři, poradenství pro zdravou životosprávu a dietu, balneohydroterapie, mechanoterapie, elektroterapie, magnetoterapie, oxigenoterapie, inhalace, speciální zábaly, léčebné cvičení, pohybová animace, ostatní, lékařům nařízeno terapeutické
a speciální ošetření. V Hévíz jedinečné bahenní procedury a
bahenní koupel, jakož i bahenní zábal.
Novinky: kryosauna, Humino ošetření, Kinesio Tape ošetření,
ošetření na autotrakčním lehátku

Ošetření obličeje a těla, masáže, rádiofrekvenční ošetření,
mezoterapie, péče o ruce a nohy, krémový shop, profesionální francouzská kosmetika (Sothys, Rémy Lauře), kadeřnictví,
manikúra, pedikúra, kožní diagnostika, bezplatné poradenství
péče o krásu, solárium.
Jako první v zemi, jsme otevřeli naše zcela nové, multifunkční
laserové centrum! Gynekologické, kosmetologické ošetření,
ošetření k zamezení chrápání, s vedením vynikajících odborných lékařů!

POHOŠTĚNÍ

Nabídka maďarské a mezinárodní kuchyně, vegetariánská a
dietní kuchyně, široká nabídka domácích zákusků, zkrášlena
restaurace Citrus s moderní vizuální kuchyní, VinoBar, Mandarin Bar&Café, Acapulco-Grill zahrada (v létě), zimní zahrada.

PODZEMNÍ GARÁŽ

Střežená, s počtem 120 míst a stanicí na nabíjení elektromobilů.

MOŽNOSTI SPORTOVÁNÍ

Sportovní animace, fitness místnost, stolní tenis, kola, vodní aerobik, Watercycling, Nordic Walking, Power Walking, smovey,
gymnastika pod širým nebem a halová gymnastika, turistika.
Novinky: tréninky Fit-Ball, Pilates, Soft-Ball, Core-Balance,
ženské intimní cvičení, Fit-Band trénink.
Naše sportovní programy probíhají za vedení odborného personálu!
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