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DECO
IHLETTE
HOTEL
EGY IZGALMAS MEDITERRÁN VÁROS
SZÍVÉBEN, AZ ORSZÁG EGYIK LEGKÜLÖNLEGESEBB TERMÁLFÜRDŐJE MELLETT: EZ A HOTEL GLORIUS**** MAKÓ.

TISZTELT VENDÉGÜNK!
Szeretettel köszöntjük Önt a Grand Hotel Gloriusban.
Megtiszteltetés számunkra, hogy szállodánkat választotta.
A szállodai szoba az érkezés napján 15:00 órától,
elutazása napján 10:00 óráig áll az Ön rendelkezésére.
(Igény esetén csomagmegőrzést biztosítunk.)
E brosúrában hasznos információkat gyűjtöttünk össze az Ön számára.
Tájékoztatjuk a szálloda szolgáltatásairól, valamint a szállodai házirendről.
Amennyiben egyéb információra lenne szüksége,
vagy bármilyen megoldandó problémája adódna,
készséggel állunk az Ön rendelkezésére.
Kérésével, észrevételével elsősorban a recepciósainkhoz fordulhat,
de a szálloda vezetői is örömmel áll az Ön rendelkezésére,
mivel számunkra Vendégeink zavartalan és élményekben
gazdag pihenése a legfontosabb.
Az igazgatói irodát a recepció mellett találja.
Kellemes időtöltést kívánunk és őszintén remélejük,
hogy szolgáltatásainkkal elégedett lesz és máskor is
vendégül láthatjuk szállodánkban.
Tisztelettel:

Csábi Mihály
igazgató

EGY ART DECO
IHLETTE HOTEL
Amikor a Hotel Glorius Makó megnyitotta kapuit,
egy izgalmas saját világba engedett belépést.
Az impozáns, történelmi épület a 20-as, 30-as
évek nagyvilági, modern luxusát idéző art deco
stílusban született újjá az építészek és designerek
munkája nyomán.
A Hotel Glorius azonban nem csak a múltba
révedésről szól: egy régi nagy korszak elevenedik meg modern minimalizmussal ötvözve.
Ez adja a keretet kiemelkedő szolgáltatásainknak,
melyek garantálják, hogy a pihenés és
szórakozás élménye teljessé váljon.
Így jön létre a Glorius világa: az elegáns kávéház napsütötte teraszán, a fasor összeérő
lombjainak boltíve alatt ráérősen kortyolgatni
a Hotel borkínálatának remekeit, vagy megízlelni a kiváló séf alkotta gasztronómiai különlegességeket. Egy könnyű séta után feltöltődni
az emeleti panoráma-szaunában, ahonnan
pompás kilátás nyílik a Hagymatikum egyedülálló
épületére. Edzőterem, masszázságyak,
vagy a Hagymatikum fürdő, kizárólag a szálló
vendégei számára fenntartott szolgáltatásai
biztosíthatják még a test és szellem tökéletes
felfrissülését.
A Hotel Gloriusban az exkluzív környezet,
a vendégek kényelmét szolgáló praktikussággal
társul. Így lehetséges, hogy elegancia és otthonosság
nálunk szétválaszthatatlan egységet alkotnak.
A szálloda minden vendég számára egyedülálló
pihenési lehetőséget kínál. Az exkluzív enteriőr
és a praktikus modern berendezés harmóniája a
Glorius szobáinak védjegye. A 37 szoba mindegyike
legalább 23 m2-es. 23 szobában franciaágy,
14 szobában twin ágyak várják a vendégeket.
A 2 különleges Deluxe sarokszoba különleges
belső kialakítása révén egyedi élményt kínálnak,
míg a tetőtérben elhelyezkedő nászutas lakosztály
meghittséget sugall. Az ágyak száma további
pótággyakkal bővíthető.

MAKÓ
MAKÓ EGY NYUGODT, HANGULATOS
VÁROS, MELY ALKALMANKÉNT TUD
IZGALMAS, PEZSGŐ IS LENNI.
Például a szinte meditatív hangulatot árasztó
Lombkorona sétányon haladva nem gondolnánk,
hogy az izgalmas kalandpark, vagy a Maros
vadregényes partja szinte csak egy lépésre
van tőlünk.
A városnak gazdag múltja van, melyet többek
közt az építészeti remekművei is őriznek.
Makó az 1860-as évektől óriási fejlődésnek
indult, virágzó, gazdag város volt azokban
az időkben, lakói, kereskedők, gazdák az
Alföld ékszerdobozává tették.
Ennek emlékét hordozza még ma is több
emblematikus épület.
Az élet persze sokat változott Makón, de a
szépség és azok az alapértékek, amelyeket
a Hotel designnal, a szolgáltatásainkkal és
az ezek mögött álló szellemiséggel közvetíteni kívánunk, maradandók.

GLORIUS VIGADÓ,
ÉTTEREM
ÉS KÁVÉHÁZ
A GLORIUS ÉTTEREM EGYEDI KÍNÁLATA
ÉS IMPOZÁNS ENTERIŐRJE A 20-AS ÉVEK
LUXUSÁTIDÉZI MEG. EZT A KORSZAKOT
AZ ÚJ, MINŐSÉGI ÉLMÉNYEK KERESÉSE
JELLEMEZTE.
Kiváló séfünket is ez a tökéletességre törekvő
elhivatottság vezette, amikor gondos munkával
megalkotta a Glorius Étterem különleges íz világát
és egyedi étlapját. A gasztronómiai élményekre az
eredeti Illy kávékülönlegességek és az irigylésre
méltó borlap teszi fel a koronát.

Konferencia termek:
60 fős rendezvényekre egy 52 m2 – es konferencia
terem, a csodálatos kilátással rendelkező, a város fölé
emelkedő tetőterasz, 70-100 főre a Glorius Étterem,
vagy Glorius Vigadó bálterem, valamint kisebb
rendezvényekre a szálloda 8 fős tárgyaló terme állnak
rendelkezésre hozzáértő szakmai háttérrel,
technikai feltételek biztosításával.

Technikai eszközök:
Hangosítás, projektor, vászon, ﬂipchart tábla,
pinwand tábla, presenter, mikroport, mobil mikrofon,
asztali mikrofon.

WELLNESS
FITNESS
Szállodánk saját wellness részleggel is
rendelkezik ahol egy jakuzzi, ﬁnn szuna
és egy infraszuna, valamint
ﬁtness terem és öltözők találhatóak.

PARKOLÁS
A szálloda rendelkezik egy 37 férőhelyes,
kamerával megﬁgyelt, zárt parkolóval, amely
kimondottan a szállóvendégek és az étterem
és kávéház látogatóinak kényelmét szolgálja.

A HAGYMATIKUM
SZOMSZÉDSÁGÁBAN
A 2012-ben átadott Makovecz Imre által tervezett
makói Hagymatikum fürdő élményfürdőkkel,
beltéri fedett uszodával, kültéri tanmedencével és
komplex gyógyászati, wellness szolgáltatásokkal
várja a látogatóit. A gyerekek számára a sherwoodi
gyereksziget gyerekmedencével és körötte sajátos
kalandparkkal várja a gyerekeket. A gyógyvíz
kiválóan alkalmas az ízületi és gerinckopásos
betegségek, az ízületi gyulladás, ideggyulladás,
idegfájdalmak, valamint az idegbénulás és a
sorvadt izmok gyógyítására.
www.hagymatikum.hu
Az Alföld egyik legszebb wellnessfürdője szinte
szimbiózisba került a szállodával, hiszen
mindösszesen 30 méterre fekszenek egymástól.

FÜRÖDJÖN AZ ÉLMÉNYEKBEN,
TERVEZZE MEG KIKAPCSOLÓDÁSÁT
VELÜNK!
Válogasson szabadidős programjaink közül,
fedezze fel a város és környék különleges programlehetőségeit!
Legyen részese egyedi élménytúráink egyikének!
Szervezésben kérje kollégáink segítségét!
Ajánlott: párok, családok, nyugdíjas vendégek, baráti társaságok részére

HAGYMATIKUM
GYÓGYFÜRDŐ

VÁROSNÉZŐ SÉTÁK
IDEGENVEZETŐVEL

KISVONATOS
VÁROSNÉZÉS

A Makovecz Imre által tervezett
gyógyfürdő és élményfürdőben
15 medencével, masszázsokkal,
gyógyászati kezelésekkel,
egyedülálló szaunavilággal és
gyerekmedencével várjuk a
fürdőzni és a testi-lelki
felfrissülésre vágyókat.
Kedvezményes jegyvásárlási
lehetőség a hotel recepción.

Városnéző programjaink
szakavatott idegenvezetővel,
melyek során megismerkedhet a
város történelmével, nevezetessgeivel.
Tematikus városnézéseink:
Klasszik és Maroparti túrák,
Zsidó örökség túra a Grand Hotel
Glorius épülete előtti indulással.
Jegyvásárlási lehetőség és
bővebb info a hotel recepción.

Ha városnézésre készül,
ne hagyja ki a kisvonatos utazást!
A kisvonat kiváló lehetőséget jelent
az élménydús közlekedéshez akár
városnézés, akár kirándulás során.
Mi ebben nyújtunk segítséget
mindazoknak, akik szeretnék
máshogyan felfedezni
Makó látnivalóit.

6900 Makó, Makovecz tér 6.

6900 Makó, Csanád vezér tér 2.

6900 Makó, Széchenyi tér

+36-62/511-220

+36-62/511-600

+36 20/413 1473

www.hagymatikum.hu

www.glorius.hu

kissattila68@gmail.com

LOVASKOCSIS
VÁROSNÉZÉS

LOMBKORONA
SÉTÁNY

MAROS-PARTI
KALANDPART

Romantikus
kikapcsolódás kettesben?
Különleges kaland
az egész család számára?

Újszerű élményben lehet része a 200
méter hosszú, 8-10 méter magas
sétány bejárása során! Fedezze fel
a fák lombkoronáit testközelből,
sétáljon végig a függőhídon és a
Hagymateraszon, élvezze a
csodálatos panorámát a
kilátóból, majd csússzon le az
óriáscsúzdán a sétány végén!
Bővebb info a hotel recepción.

A kalandpart aktív kikapcsolódást
ígér kicsiknek és nagyoknak
egyaránt: felnőtt akadálypálya,
gyerekpálya, canopy, inga, trambulin
várja a bátorságukat próbára tenni
vágyókat! Hétvégi programok,
kerékpáros- és lovastúrák és
felhőtlen kikapcsolódás a festői
Maros parton!
Bővebb info a hotel recepción.

Makón egyedi élményekben
részesítjük egy rendhagyó
lovaskocsis városnézés során!
Jegyvásárlási lehetőség és
bővebb info a hotel recepción.

6900 Makó, Csanád vezér tér 2.

Makón a Maros-parton

Makó, Üdülőtelep

+36-62/511-220

+36-30/962-5171

+36 30/962-5171

www.glorius.hu

www.lombkoronasetany.hu

www.maroskalandpart.hu

FÜRÖDJÖN AZ ÉLMÉNYEKBEN,
TERVEZZE MEG KIKAPCSOLÓDÁSÁT
VELÜNK!
Válogasson szabadidős programjaink közül,
fedezze fel a város és környék különleges programlehetőségeit!
Legyen részese egyedi élménytúráink egyikének!
Szervezésben kérje kollégáink segítségét!
Ajánlott: párok, családok, nyugdíjas vendégek, baráti társaságok részére

HAJÓS KALAND
A MAROSON

MAROS-PARTI
TANÖSVÉNY

PIKNIKKOSÁRRAL
SZABADON

Páratlan természeti szépség és
panoráma terül elénk a Maros folyón
hajókázva. Próbálja ki, töltse a
szabadidejét a megszokottól eltérő
módon és csapjon fel matróznak!
Családok, baráti társaságok részére
5-15 főig igénybe vehető program,
Lombkorona sétánytól való indulással.
Helyfoglalás és bővebb
infó a hotel recepción.

A csodálatos Maros-part felfedezésére
kerékpáros vagy gyalogtúra
keretében is van lehetőség.
A kijelölt turistaúton,
a Maros part mentén Apátfalváig is
elsétálhatunk, hétvégéken szervezett
programokkal és lovastúrával várja a
természet szerelmeseit a
Maros-parti tanösvény.
Bővebb info a hotel recepción.

A szabadság szerelmeseinek szól
ajánlatunk, a természet felhőtlen
felfedezéséhez! Válassza piknikkosár
ajánlatunkat és fedezze fel a környék
látnivalóit kerékpáron, majd
fogyassza el a ﬁnom falatokat a
természet lágy ölén.
Párosan, barátokkal,
vagy akár családosan!
Bővebb info a hotel recepción.

6900 Makó, Csanád vezér tér 2.

Makó, Üdülőtelep

6900 Makó, Csanád vezér tér 2.

+36-62/511-600

+36-62/511-600

+36-62/511-600

www.glorius.hu

www.glorius.hu

www.glorius.hu

HINKÓ
TANYA

PAINTBALL

GYÜMÖLCSBOR-, ÉS
PÁLINKA KÓSTOLÓ

A tanya egész napos
programlehetőséget és ízelítőt nyújt
családok, baráti társaságok részére
egy lassan alig ismert világból:
állat-simogató, állatetetés,
szabadtéri játékok, bográcsozási
és grillezési lehetőség, nyáron
színes programok és akár horgászati
lehetőség is adott a kerti tóban.
Időpontfoglalás bejelentkezéssel.

Tartalmas kikapcsolódás
az adrenalin
szerelmeseinek a makói
paintball pálya!
Baráti társaságok,
családok és kollégák részére
nyújt izgalmas
és élménydús programot.
Időpontfoglalás bejelentkezéssel.

Ismerje meg a klárafalvi KONTYOS
borászat különleges minőségű,
hazai gyümölcsök legjavából készült
valódi gyümölcsborait vagy tegye
emlékezetessé programját a
GONG PÁLINKAHÁZ díjnyertes
pálinkáinak és ginjeinek kóstolójával!
Csapatépítő programok
kihagyhatatlan eleme!

Makó, Ószegedi úton
7-es km kő után bal kéz felől
+36-30/550-2007

6900 Makó, Kiss Ernő u. 28

6900 Makó, Csanád vezér tér 2.

+36-30/450 3995

+36-62/511-600

facebook.com/hinkotanya

paintballmako@gmail.com

www.glorius.hu

SZOLGÁLTATÁSOK A-Z
Ágynemű csere: Az ágyneműk cseréje 3 naponta történik. Amennyiben naponta szeretne ágyneműcserét, kérjük,
jelezze a recepción.
Bár-kávézó: Szállodánk halljában található Drinkbár naponta 06:00-22:00 között várja vendégeinket.
Cipőtisztítás: a lobbyban található cipőtisztítógép áll rendelkezésre, illetve a recepción igényelhető cipőtisztító szivacs.
Csomagmegőrzés: Csomagmegőrzésre a csomagszobában van lehetőség, kérjük, forduljon a recepcióhoz.
Csomagszállítás: kérjük, forduljon a recepcióhoz.
Dohányzás: Szállodánk nem dohányzó, ezért kérjük, hogy Ön se gyújtson rá a szálloda belső tereiben és a szobákban!
Felhívjuk ﬁgyelmét, hogy a dohányzás beindíthatja mind a tűzjelző-, mind a tűzoltó berendezést.
Elektromos áram: 220 V/ 50 Hz. A fürdőszobában csak a borotva használatára alkalmas áramforrással rendelkezünk,
minden más fogyasztóhoz kérjük, hogy a szobában lévő konnektorokat használja
Elsősegély: Kérje a recepció segítségét.
Elutazás: Elutazás napján 10:00óráig áll a szoba rendelkezésére. Amennyiben tovább szeretne maradni, kérjük,
forduljon a recepcióhoz.
Ételkínálat szobaszervízzel: A Glorius Étterem a hét minden napján 6:00 és 22:00 óra között áll rendelkezésére.
Várjuk megrendelését, melyet leadhat felszolgálóinknak, illetve a szobai telefonon keresztül.
Az étlapot kérésre a szobába visszük.
Esernyő: Esernyőt a recepción tud igényelni.
Ébresztő: Telefonos ébresztést kérhet a szállodai recepción.
Étterem: Szállodánk étterme minden nap 07:00 -10:00 h között reggelivel, 11:30-14:30 h között ebéddel, 18:00-22:00 h
között vacsorával várja vendégeinket.
Fénymásolás, nyomtatás: Fénymásolásra, nyomtatásra a szállodai recepción van lehetőség.
Fitnesz: A második szinten, a wellness részlegben található. Használata ingyenes, saját felelősségre vehető igénybe, a
wellness részleg nyitvatartási idejében.
Fürdőköpeny: A fürdőköntös használata díjtalan, melyet a recepción tudnak átvenni.
Gyermekágy: Igény esetén, kérjük, forduljon a recepcióhoz.
Hajszárító: Minden fürdőszobánk hajszárítóval felszerelt.
Elfogadott bank-, és hitelkártyák: Eurocard, Maestro, Mastercard, Visa, SZÉP kártya (OTP, K&H, MKB)
Internet: A szálloda teljes területén ingyenesen elérhető. Kérje a recepció segítségét.
Kerékpárbérlés: Felnőtt és gyermek kerékpárok állnak a vendégeink rendelkezésére, a kölcsönzéshez kérjük, forduljon
a recepcióhoz.
Konferencia: Szállodánk konferenciaterme ideális helyszínt kínál belföldi és nemzetközi konferenciák, szakmai
találkozók, továbbképzések, kiállítások, termékbemutatók, bálok megrendezésére.
Kozmetikai termékek kérésre (vattakorong, fogmosó készlet, borotválkozó készlet, sampon, tusfürdő,
zuhanysapka, körömreszelő, fültisztító): kérjük, forduljon a recepcióhoz.
Kulcskártya: Kérjük, hogy kulcskártyáját a szálloda területén tartsa magánál.
Légkondicionálás: Minden szoba egyedileg szabályozható klímaberendezéssel rendelkezik. A szobában található fali
kezelő segítségével lehet változtatni a hőmérsékleten. Ha Ön ki akarja kapcsolni a szobai légkondicionálást, kérjük,
hogy a kapcsolót állítsa „oﬀ” pozícióba. Amennyiben használja a légkondicionáló berendezést, kérjük, hogy a szobai
nyílászárókat tartsa csukott állapotban. Működéssel kapcsolatos kérdés esetén, kérjük, forduljon a recepcióhoz.
Masszázs: Kérjük, érdeklődjön a recepción.
Minibár: Minden szobában található, többféle üdítő és szeszes italt tartalmaz. Feltöltése naponta történik, a fogyasztást
a szobaszámlára terheljük.
Mosoda, vasalás: Igény esetén kérjük, forduljon a szobaasszonyhoz. Aruhazsákot a szekrényben találja.
Műszaki szolgáltatások: Amennyiben szobájában műszaki problémát észlel, kérjük, értesítse a recepciót.
Napilap, folyóirat: A szállodai recepción található.
Nemzetközi használatra alkalmas adapter: A recepción tud igényelni.
Nyomtatási-, fénymásolási lehetőség: A recepción vagy a szálloda különtermében van rá lehetőség térítés ellenében.
Orvosi ellátás: Kérjük, érdeklődjön a recepción.
Papucs: Térítés ellenében (1.000 Ft) a recepción igényelhető.
Párna, takaró: Amennyiben további párnára, vagy takaróra lenne szüksége, kérjük forduljon a recepcióhoz.
Parkolás: Szállodánk zárt udvarában, díjtalanul vehető igénybe.
Programok: Aktuális programokról érdeklődjön a recepción.
Rádió: A rádióprogramok a televízión keresztül hallgathatók.
Reggeli: A szálloda éttermében 07:00-10:00 h között vehető igénybe.
Kérésre Az Ön reggelijét szobájában szolgáljuk fel. Szerviz díj: 2.000 Ft.
Széf: A szobában valamint a recepción is található széf díjmentesen vehető igénybe.
A széfen kívül elhelyezett értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget.
Takarítás: A napi takarítást 09:00-16:00 h között végezzük.
Amennyiben Ön nem kér takarítást, kérjük, használja az erre a célra szolgáló, kilincsre akasztható kártyát.
Talált tárgyak: Kérjük, érdeklődjön a recepción.
Taxi, transfer: A szálloda recepcióján rendelhető.
Telefon: (Külső és belső kommunikációra alkalmas eszköz): A szobákból közvetlen vonallal telefonálhat belföldre és
külföldre egyaránt. A szállodán kívüli hívások díját automata számlázza és terheli a szoba számlára.
A díjszabással kapcsolatban kérje recepciósaink segítségét.
Televízió: Az előre programozott csatornák listáját megtalálja a televízió mellett elhelyezett tájékoztatón.
Tisztálkodó szerek: A recepción térítés ellenében tud igényelni.
Töltőállomás, különböző elektromos eszközök részére: A recepción tud igényelni adaptereket.
Törölköző: Személyenként egy törölköző és egy fürdő lepedő kerül bekészítésre. Cseréjére a napi takarításkor kerül sor,
abban az esetben, ha a textília kádra helyezésével jelzi ez irányú igényét.
A wellness részlegben külön biztosítunk törölközőt.
Varrókészlet: A szobában található szekrényben találja, illetve a recepción is igényelhető.
Vészkijárat: A szobában elhelyezett menekülési útvonal szerint.
Wellness: A szálloda második szintjén található. Szállodánkban kondicionáló-terem, jakuzzi,
szaunák, pihenő részleg segíti a felfrissülést és az ellazulást.
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