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 „Év szállodája 2014” nyertes a négycsillagos vidéki 
szállodák kategóriájában

 a Tripadvisor utazók szerint a 3. legnépszerűbb családi 
hotel hazánkban

 szállodánk a Hotelstars Union által minõsített négycsillagos 
superior szálloda

 szállodánk SZÉP Kártya elfogadóhely
 igazi családbarát szállodaként minden korosztály számára 

biztosítunk programokat
 a családok számára egész évben egyedülálló gyermek-

kedvezményt kínálunk
 törzsvendégeinknek személyre szabott kedvezményeket nyújtunk
	 felújított,	kétlégterű	családi szobák garantálják a kényel-

mes pihenést
 több mint 700 m² vízfelület, kültéri és beltéri élmény-

és úszómedencék, gyógymedence, földszinti és emeleti 
szaunavilág

 egyedülálló VITALIUM Medical Wellness Centrum várja 
vendégeinket	megelőző-	és	gyógyító	kezelésekkel

 medical wellness-, szépség- és fitneszszolgáltatások egész 
sora	segít	a	feltöltődésben
	 szolgáltatásaink	minőségét	 a	 TÜV	Rheinland	 és	 a	Német	

Medical Wellness Szövetség tanúsítványa szavatolja
 „Az év szépségintézete” címet is elnyert VITALIUM Beauty 

Intézetünk szépségkezelések széles palettáját kínálja
 szállodánk a világ legjobb Sothys Spa-i közé tartozik
 újjávarázsolt Citrus Éttermünk ínyenc gasztronómiával, 

gazdag ételkínálattal, modern látványkonyhával (nemzetközi 
és magyaros ételek, diétás, vegetáriánus és gourmet 
fogások, ételek ételallergiában és ételintoleranciában 
szenvedők	 részére	 –	 előzetes	 jelentkezéskor)	 a	 megújult	
Mandarin Bar & Café modern trendi környezetben 
koktélkülönlegességekkel várja vendégeit

 egész évben számos ingyenes program segíti az aktív 
időtöltést
	 Hévízen	a	legsokszínűbb	sportkínálatot	biztosítjuk

Az „Év szállodája 2014” díj nyertes Hotel Európa fit superior Hévíz szívé-
ben	várja	a	kikapcsolódni	és	feltöltődni	vágyókat,	csupán	néhány	percnyi	sétára	a	
gyógytótól. Mindhárom generáció pihenését igyekszünk varázslatossá tenni, célunk, 
hogy	a	legkisebbektől	a	nagyszülőkig,	mindenki	megtalálja	a	számítását,	és	felejt-
hetetlen élményekkel gazdagodjon. Szállodánk szinte teljes területe megújult 
2014. év végén. Újjávarázsolt uszoda- és szaunavilág, megújult fürdőszobák, 
új VinoBar és modern szállodahall fogadja a vendégeket.

Ezer	indok	–	egy	választás:
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Hotel Európa fit superior

8380 Hévíz, Jókai u. 3.
Tel.:	06	83/501-100
sales@europafit.hu

CSALÁDBARÁT SZÁLLODA
Az	 iskolai	 szünetekben	 óvoda	 képzett	 óvónővel,	 animáció,	
gyermekfelügyelet	 (térítés	ellenében),	 játszószoba,	 játszótér,	
új beltéri gyermekpancsoló, Acapulco családi élménymeden-
ce	(csak	nyáron),	gyermekétlap,	gyermekszék,	gyermekágy.

SZOBÁK
A 234 megújult szoba (egyágyas-, kétágyas-, összenyitható és 
apartszoba,	suite)	mindegyikéhez	erkély	vagy	terasz	tartozik,	a	
szobák	káddal/zuhanyzóval,	hajszárítóval,	széffel,	telefonnal,	
LCD televízióval, egyénileg szabályozható légkondícionálóval, 
minibárral	és	ingyenes	internet	csatlakozási	lehetőséggel	fel-
szereltek.

MEGÚJULT SPA & WELLNESS VILÁG
Gyógymedence,	élményfürdő,	kültéri-	és	beltéri	úszómeden-
ce, új beltéri gyermekpancsoló, Acapulco családi élményme-
dence	(nyáron),	whirlpool,	Kneipp	taposó	(kivéve	télen).
Modernizált	 földszinti	 szaunavilág:	 finn	 szaunákkal,	 infra-
szaunával,	 gőzfürdővel,	 herbáriummal	 és	 frigidariummal;	
ReneSanarium	 emeleti,	 naturista	 szaunarészleg:	 trópusi	 él-
ményzuhannyal,	pihentető	 jóga-	 és	 relaxációs	 térrel	 várja	 a	
forróság szerelmeseit állandó szaunaszeánszokkal.

VITALIUM MEDICAL WELLNESS CENTRUM
A	szálloda	VITALIUM	Medical	Wellness	Centrumában	a	 tra-
dicionális	hévízi	 fürdőkultúra	széles	körű	frissítő-	és	alterna-
tív wellness szolgáltatásait vehetik igénybe az egészségüket 
megtartani	 vagy	 megújítani	 vágyók:	 szakorvosi	 vizsgálat	 és	
konzultáció, egészséges életmód és diétás szaktanácsadás, 
balneo-hydroterápia, mechanoterápia, elektroterápia, 
mágnesterápia,	oxigénterápia,	inhaláció,	speciális	pakolások,	
gyógytorna, mozgásanimáció, egyéb az orvos által rendelt te-
rápiás és speciális kezelések. Hévízen egyedülálló kezelések az 
iszapfürdő,	valamint	az	iszapgöngyölés.
Újdonságok:	krioszauna,	Humino	kezelések,	Kinesio	Tape	ke-
zelés, Denevérpad kezelés

VITALIUM BEAUTY SZÉPSÉGINTÉZET
Arc- és testkezelések, masszázsok, rádiófrekvenciás kezelések, 
mezoterápia, kéz- és lábápolás, krémshop, professzionalis 
francia	kozmetikumok	(Sothys,	Rémy	Laure),	 fodrászat,	ma-
nikűr,	pedikűr,	bőrdiagnosztika,	 ingyenes	szépségápolási	 ta-
nácsadás, szolárium.

VITALIUM LASER CENTRE
Az	országban	elsőként	megnyitottuk	vadonatúj,	többfunkciós	
lézerközpontunkat!	Nőgyógyászati,	kozmetológiai	és	horkolás	
megszüntető	kezelések	kiváló	szakorvosok	vezetésével!

VENDÉGLÁTÁS
Magyar és nemzetközi étel- italkínálat, vegetáriánus és dié-
tás	 konyha,	 gazdag	 választékú,	 házi	 készítésű	 süteménykí-
nálat, megszépült Citrus étterem modern látványkonyhával, 
VinoBar,	Mandarin	Bar	&	Café,	Acapulco-Grill	kert	(nyáron),	
télikert.

MÉLYGARÁZS
Őrzött,	zárt,	120	férőhellyel	és	elektromos	autótöltő	állomással.

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
Sportanimáció, fitneszterem, asztalitenisz, kerékpár, vízi aero-
bic,	Watercycling,	Nordic	Walking,	Power	Walking,	smovey,	
szabadtéri és terem gimnasztika, túrázás.
Újdonságok:	Fit-Ball,	Pilates,	Soft-Ball,	Core-Balance	tréning,	
női	intim	torna,	Fit-Band	tréning.
Sportprogramjaink szakképzett személyzet vezetésével zajlanak!

ÚJJÁVARÁZSOLT KONFERENCIASZÁRNY
A három, modern konferenciaterem mindegyike légkondicio-
nált, a legmodernebb audiovizuális technikával és professzio-
nális konferenciai eszközökkel felszerelt.
A	 legnagyobb	 terem	 200	 fő	 befogadására	 alkalmas,	míg	 a	
kisebbek	40	illetve	60	fő	elhelyezését	teszik	lehetővé.


