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KEDVES VENDÉGEINK! 

Ha először járnak nálunk, ez a mappa hasznos társuk lesz a hotel felfedezésében. Ha sokadszor hajtják 
itt álomra a fejüket, akkor is találnak benne újdonságot, hiszen nem múlnak el hónapok egy újabb ötletünk 
megvalósítása nélkül! Bevalljuk, néha még a szobamappa szerkesztése sem tudja követni a tempót, amit 
fejlesztéseink diktálnak.  

Friss információkkal egészítjük ki az itt olvasottakat a naponta megjelenő vendégújságunkban, a Páhok 
Postban és a faliújságokon, hogy Önök semmiről se maradjanak le! 

Ha gyermekekkel érkeztek hozzánk, kívánjuk, hogy gondtalan családi pillanatokat éljenek át, és találjon 
minden családtag kedvére való programot, élményt adó kikapcsolódást. Kedves Szülők! Engedjék el kicsit 
gyermekeik kezét, majd mi vigyázunk rájuk Bobóországban! Fedezzék fel újra a kettesben töltött idő 
szépségét, és töltődjenek fel a hétköznapok kihívásaihoz a Hanami Beauty & Spa különleges 
szolgáltatásaival. 

Forduljanak bizalommal hozzánk, ha kérdésük, kérésük van! Százötvennél is többen dolgozunk azon, 
hogy Önök különleges napokat töltsenek el szállodánkban. 

 
 

Üdvözlettel: 

Baldauf Csaba 
szállodaigazgató 
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FONTOSABB TELEFONSZÁMOK 

A szálloda elérhetőségei:  

o Telefon: +36 83 344 143 

Szállodán belül ingyenesen hívható fontosabb telefonszámok: 

Recepció: 5000 

Szobafoglalás: 5231/5213/5248 

Titkárság: 5100 

Housekeeping, szobaasszonyok: 5242 

Étterem: 5217/5203 

Uszodai önkiszolgáló étterem: 5223 

Bobó Café & Bar: 5235 

Bobóország: 5243 

Uszodai recepció: 5310 

Hanami Beauty & Spa (gyógyászat, terápia, masszázs, kozmetika): 5226 

Fodrászat: 5225 

Másik szoba: szobaszám tárcsázása 

 

Szállodán kívüli telefonszám hívása térítés ellenében: 

o Városi külső vonal*: 0 – majd körzetszám, hívószám 

A szoba elérhetősége szállodán kívülről: +36 83 344 143, majd rövid szünet után a szobaszám tárcsázása. 

*Szállodán kívüli telefonszám hívása térítés ellenében történik. 
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NYITVATARTÁSI IDŐK* 
1 .  

RECEPCIÓ: minden nap 0-24 
SZOBAFOGLALÁS: hétfőtől péntekig 8.00-18.00, szombat 8.00-16.00 
 
GASZTRONÓMIA: 

o Korán kelők reggelije: minden nap 7.00-7.30 
o Svédasztalos reggeli: hétfőtől csütörtökig 7.30-10.00, péntek-vasárnap 7.30-10.30 
o Ebéd az étteremben: minden nap 12.00-14.30 
o Svédasztalos vacsora: vasárnaptól-csütörtökig: 17.30-20.30, péntek-szombat: 17.30-21.00 
o Uszodai önkiszolgáló étterem: minden nap 11.00-18.00 (konyha 12.00-16.00) 
o Bobo Café & Bar: minden nap 9.00-12.00 és 15.00-22.00 

 

BOBÓORSZÁG: 

o Játszóházak: minden nap 9.00-12.00 és 13.30-20.00 (nyári szünetben 19.30-ig) 
o Csoportos gyerekfelügyelet 3 év felettieknek: minden nap 9.00-12.00 és 13.30-18.30  
o Csoportos gyerekfelügyelet 1-3 év közöttieknek**: minden nap 9.00-12.00 (helyszíni 

egyeztetéssel) 
o Bobó kétemeletes játékvára: minden nap 8.00-22.00 

Óvónőink, animátoraink nem rendelkeznek gyógypedagógiai végzettséggel, így az értelmileg vagy mozgásukban 
akadályozott gyermekek megőrzését nem tudjuk biztosítani. Amennyiben a gyermek csak enyhe mértékben 
akadályozott, szívesen teszünk egy próbát, de fenntartjuk annak lehetőségét, hogy akár rövid időn belül elálljunk a 
szolgáltatás nyújtásától. 
 

ÉLMÉNYFÜRDŐ: 

o Családi élményfürdő: minden nap 8.00-20.00 
o Családi szaunák, sószoba: minden nap 10.00-20.00 
o Csendes wellness: minden nap 8.00-20.00 
o Szaunapark felnőtteknek: minden nap 10.00-20.00 
o Uszodai játszóház: minden nap 8.00-20.00 

 

HANAMI BEAUTY & SPA: 

o Kozmetika, masszázs, gyógyászat: hétfőtől szombatig 9.00-17.00 
o Fodrászat: előzetes időpontegyeztetéssel a +36 83 344 143 /5225-ös melléken 
o Fitnesz és gimnasztika terem: minden nap 0-24 óráig, szervezett sportfoglalkozások az aktuális 

heti programajánlat szerint 
 

AJÁNDÉKBOLT, KÁVÉZÓ: hétfő-vasárnap 9.00-17.00 (ebédszünet: 12.30-13.00) 

 
* Az esetleges változásokról a faliújságokon és a naponta megjelenő Páhok Postban értesítjük Önöket. 
** Előre egyeztetés szükséges. 
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TV CSATORNÁK 

Az egyes csatornákon az alábbi műsorszolgáltatók adásait találják. Kérjük, a hangerő megválasztásakor 
legyenek tekintettel szomszédaikra. A TV műsorokról a Bobó Café & Bar-ban található napilapokból 
tájékozódhatnak.  

Csatorna 
száma 

Csatorna megnevezése  Csatorna 
száma 

Csatorna megnevezése 

1 Kolping Info   27 N-TV (DE) 

2 M1 HD  28 Sat1. (DE) 

3 M2 HD  29 Pro7 (DE) 

4 Duna HD  30 Kabel 1 (DE) 

5 Duna World  31 ARD (DE) 

6 RTL Klub   32 Bayerisches Fernsehen (DE) 

7 TV2  33 HR Fernsehen (DE) 

8 M5 HD  34 WDR Fernsehen Köln (DE) 

9 M4Sport  35 Sport 1 (DE) 

10 Izaura TV/  36 DMAX Deutchland (DE) 

11 Pesti TV  37 EuroSport (DE) 

12 Dikh TV  38 EuroNews Deutsch (DE) 

13 Spektrum Home  39 Comedy Central (DE) 

14 Minimax  40 MTV Germany (DE) 

15 Sport1  41 Nickelodeon Deutschland 

16 EuroNews  42 BBC News (EN) 

17 ZDF (DE)  43 Perviy Kanal (RU) 

18 KIKA (DE)  44 RTR Planeta (RU) 

19 3 Sat (DE)  45 8 Kanal International (RU) 

20 ZDF Neo (DE)  46 7D7 (RU) 

21 ZDF Info (DE)  47 TNT International (RU) 

22 RTL (DE)  48 Rossiya 24 (RU) 

23 RTL II (DE)  61 Kossuth rádió 

24 Super RTL (DE)  62 Petőfi rádió 

25 RTL Plus (DE)  63 Bartók rádió 

26 Vox (DE)  64 Dankó rádió 

Ha a fenti kiosztásban nem találják kedvenc csatornájukat, a Bobó Café & Bar még szélesebb választékkal 
várja Önöket.  
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A SZOBA FELSZERELTSÉGE 

Kérjük, értékeiket a szobaszéfben helyezzék el, a szálloda a szabadon hagyott értéktárgyakért nem vállal 
felelősséget. Amennyiben nehézségük adódna a széf használatával recepciós kollégáink állnak 
rendelkezésükre. 

Gyermekkel érkező vendégeink számára a gyermek életkorának megfelelően az alábbi eszközökkel 
tesszük kényelmesebbé az itt tartózkodást: 

o Kiságy/utazóágy, pelenkázó, fürdető kád, mikro, a kicsit nagyobbaknak bili, WC-szűkítő és kis 
zsámoly (a mosdó eléréséhez). Családi lakosztályokban cumisüveg melegítő, etetőszék és 
babakocsi. Kérjük, a bekészített babakocsit távozáskor hagyják a szobában. A szobai 
konnektorokat érintésvédett dugaszolóaljzatokkal látjuk el. Figyelem! Az érintésvédelem a 
konnektorban nem látható, a belső részén van. 

A családi lakosztályokban egy felszerelt minikonyha áll az Önök rendelkezésére. A konyha és a használt 
eszközök tisztántartása vendégeink feladata, melyhez a megfelelő tisztítószereket biztosítjuk. Az 
eszközök leltárlistája a konyhaszekrényben található. 

Minden kedves vendégünk díjmentesen igénybe veheti a baba-mama konyhát. Ez egy jól felszerelt kis 
konyha melegítési lehetőséggel, mikrohullámú sütővel, mosogatóval, hűtővel a Gizella és Ulrich házakban, 
valamint Bobóországban. A szekrényekben evőeszközöket, edényeket, poharakat készítettünk elő 
Önöknek. Ezek a kis konyhák a saját szoba kulcskártyájával nyithatóak, így a nap bármely szakában 
igénybe lehet venni, és biztosított a babák 24 órás, kényelmes ellátása. 

Orrszíváshoz az István, Erzsébet, Gizella és Ulrich házak közösségi helyein 1-1 db, fixen telepített porszívót 
találhatnak. 

Mivel a szobai minibár nem alkalmas arra, hogy a magukkal hozott élelmiszereket hidegen tartsa, ezért a 
baba-mama konyhában elhelyezett hűtőt használják erre a célra. Az itt tárolt élelmiszereket kérjük, lássák 
el felirattal, melyen nevüket, szobaszámukat, és a hűtőbe kerülés dátumát tüntessék fel.  
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HASZNOS INFORMÁCIÓK A-TÓL Z-IG 
(Szobák, családi lakosztályok és apartmanházak)  

Adapter, telefontöltő, töltőállomás 
Töltőállomásunk a recepción érhető el, emellett korlátozott számban adapter és telefontöltő 
kölcsönzésére is van lehetőség. Igényüket kérjük, jelezzék a recepción. 

Akadálymentes szoba 
Szállodánk 4 db szobával rendelkezik, melyek mérete és felszereltsége (fürdőszoba) a kerekesszékkel 
vagy segítséggel közlekedők igényeit figyelembe véve került kialakításra. 

Ágynemű 
Szállodánk a még tökéletesebb pihenés érdekében plusz takarót és párnát, valamint korlátozott számban 
különleges ágyneműt biztosít: memória habos anatómiai párna, antiallergén paplan/párna vagy 
tarkótámasztó párna. Igényüket kérjük, jelezzék a recepción. 

Ágyneműcsere 
Amennyiben más okból előbb nem szükséges, szállodánk a vendég kérésére naponta, ezen kívül a 3. 
éjszakát követően cseréli az ágyneműt.  

Asztalfoglalás 
Szeretne asztalt választani az étkezésekhez? Keresse éttermi kollégánkat már az első vacsora előtt 17 
óráig az étteremben! A foglalást a teljes tartózkodásra fenntartjuk. A jelentkezés után nincs más dolga, 
mint legkésőbb 9:00-ig megérkezni a reggelihez és 18:30-ig a vacsorához. 
Az étteremből ételt kivinni tilos! 

Babaúszás 
Stoller Katalin, a Stoller Babaúszó Akadémia vezetője és tanítványai egész évben, hetente több 
alkalommal (pontos időpontot keressék a heti programban) tartanak babaúszást a Kolping Hotelben. Ezen 
a programon a környéken élő családok gyermekeinek is biztosítjuk a részvételi lehetőséget. A 
foglalkozásokon szállóvendégeink díjmentesen vehetnek részt. A programot 2 hónapos kortól 2 éves 
korig javasoljuk. 

Babakocsi 
Korlátozott számban újszülötteknek is alkalmas, vízszintesen dönthető babakocsit készítünk be, illetve 
iker babakocsi is rendelkezésre áll. Igényüket kérjük, jelezzék a recepción. Családi lakosztályaink 
alapfelszereltsége a sport babakocsi. 

Babakocsi, roller elhelyezése 
A balesetek elkerülése érdekében és az étteremben való könnyebb közlekedés miatt, kérjük, a 
babakocsit, illetve rollert az étterem bejárata mellett hagyni. 

 
 
 

http://www.kolping.hotel.hu/kolping-partnerek/9/Stoller-Babauszo-Akademia
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Bébiszitter 
Ha olyan időpontban szeretné gyermekét felügyelőinkre bízni, amikor éppen nincs csoportos 
gyermekfelügyelet, egyéni babysitter szervezésében is szívesen segítünk. A részletekért és 
elérhetőségekért keresse kollégáinkat a recepción! 

Betegség, baleset 
Szállodánk egy nagy közösség sok-sok gyermekkel. Ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk a higiéniára, és 
hogy betegség ne árnyékolja be a pihenést. Amennyiben mégis megbetegedést észlelnek, recepciós 
kollégánk segít a leggyorsabb orvosi ellátás megszervezésében. Szállodánk elsősegély pontjai: recepció, 
étterem, uszodai recepció. Gyógyszert, gyógyhatású készítményt nem forgalmazhatunk, és ezáltal nem is 
adhatunk ki. Kérjük azonban az Önök együttműködését is: 

o Kérjük, tartsák be a biztonsági felhívásokat, házirendeket (uszoda, játszótér, közlekedés stb.) 
o Szabadtéri játékok után mindig alaposan vizsgálják át magukat és gyermekeiket kullancsok, 

bogarak után kutatva. 

Bébiőr 
Az István, az Erzsébet és a Gizella házak családi lakosztályainak a gyermekszobájában beépítésre került, 
az Ulrich házban a készüléket kaució ellenében biztosítjuk. (A sérülésmentes készülék leadásakor a 
kauciót természetesen visszafizetjük). Figyelem! Ne hagyják gyermeküket hosszabb ideig felügyelet 
nélkül. A készülék esetleges meghibásodása miatt keletkező károkért a szálloda nem vállal felelősséget. 

Biztonságos játék – Gyermekek és szülők figyelmébe ajánljuk 
Kérjük, a játszótereken, sportpályákon ne hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket és vigyázzanak más 
játszótársak testi épségére is. Valamennyi játszóterünk a gyerekek biztonsága és a szülők nyugalma 
érdekében az EU szabványok figyelembevételével készült. Munkatársaink folyamatosan ellenőrzik a 
megfelelő műszaki állapotukat, de a biztonságos és örömteli játék érdekében kérjük, figyeljenek az 
alábbiakra: 

o Győződjenek meg róla, hogy a játszótéri eszközök nem sérültek. Amennyiben meghibásodást, 
sérülést észlelnek, kérjük, jelezzék a recepción. 

o Öltöztessék fel a gyermeket megfelelően. Kerüljék azt a ruházatot, melyek zsinórral vannak ellátva 
vagy bő szabásúak, mert ezek beakadhatnak az eszközökbe. 

o Tanítsák meg gyermeküket biztonságosan játszani! 
o Az eszközök használata nem ajánlott nedves időjárási körülmények között a csúszós felületek 

miatt, és fagyási periódusban, mert még a legpuhább aljzat is nagyon kemény felületté válhat. 
o A csúszdát csak ülve használják. Minden elem és csúszda felforrósodhat, ha közvetlen 

napsugárzásnak van kitéve. Mielőtt a gyermekeket játszani engednék, győződjenek meg róla, 
hogy egyik játék sem forró. 

Bobó 
Ez a barátságos víziló a kezdetektől velünk van. A szálloda házigazdájaként ő a gyerekek nagy kedvence. 
Nap, mint nap találkozhatnak vele itt Bobóországban. Ha szeretnének az Igazi Bobóval találkozni, figyeljék 
a napi útvonalát a Páhok Postban! 
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Bobó Barátai Mini Farm  
Tavasztól-őszig tanyasi állatok látogatására van lehetőség. Kérjük, a gyermekeket szülői felügyelet nélkül 
ne engedjék az állatok közelébe.  

Bobó Café & Bar 
Kávézónk tökéletes választás egy kis felnőtt feltöltődésre, mégpedig a Bobóországban játszó gyerekek 
közelében. Sportrajongóknak is ajánljuk figyelmébe, fontos sporteseményekkor ugyanis a közös 
szurkolásoknak is ez a fő helyszíne. 

Bobo Fun Park 
A Bobo Fun Park játszóház, trambulinpark, élményközpont és rendezvényhelyszín egyben. Az adrenalin 
arénában 30 attrakció várja a család minden tagját: 3 emelet magas beltéri mászófalak, kötélpálya, lézer 
labirintus, „igazi” barlang, trambulin mezők és sok más izgalmas aktivitás. A létesítmény nem a hotel része, 
hanem a szomszédja, a vendégeink kedvezményekkel használhatják. Érdemes betervezni a napi 
programba. Két szállodai program között is ki lehet próbálni az attrakciókat. Akár naponta többször is! 
Vendégként az Aréna és Adrenalin+ belépőjegy az adott napon a délelőtti és délutáni játékidőre, többszöri 
belépésre is érvényes. www.bobofunpark.hu  

Borbár 
Minden szobánk borbárral felszerelt, melyet térítés ellenében igénybe vehet. Tartalma: három palack bor 
kiváló környékbeli pincészetekből, ásványvíz és pezsgő. Ha mégis hiányzik a minibár: kérjük, jelezze a 
szobaasszonyoknak, és feltöltik Önnek a már megszokott tartalommal. 

Családi élményfürdő  
A fedett fürdőben található 120 cm mély, króm élménymedence, pezsgőfürdő, nyakzuhatag, ellenáram, 
víz alatti masszázs is található a hatalmas oszlop körül. Majd irány a színes vízi világ! A kicsik az 
élménymedencében csúszdázhatnak, míg a kicsit nagyobbakat a vizes játszótéren alagút és céllövő pálya 
várja. A bátrabbak a kígyó alakú csúszdáról csobbanhatnak a habokba. 

Csendes wellness 
Fürdőépületünk alsó szintje egy igazi meghitt oázis a csendes pihenést keresőknek. Itt termál- és 
úszómedencénket ugyanis csak felnőtt vendégeinknek tartjuk fenn. A teljes kikapcsolódásról kényelmes 
nyugágyak és lágy zene gondoskodik, sötétedés után pedig az egész medencetér különleges fényárba 
öltözik. 

Csomagszállítás, csomagmegőrzés 
Vendégeink kérésére szívesen segítünk a csomagszállításban, biztonságos csomagmegőrzésben. 
Kérjük, egyeztetés miatt hívják recepciós kollégáinkat. Vendégeink kényelme érdekében minden 
épületben a lift mellett poggyászkocsi található, melyet 100 vagy 50 Ft-os érmével tudnak használni. 

Csúszásgátló 
Korlátozott számban csúszásgátlót is tudunk biztosítani a zuhanyzóba. Igényüket kérjük, jelezzék a 
recepción. 

 
 

http://www.bobofunpark.hu/
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Dohányzás 
A szálloda szobái, erkélyei és fedett helyiségei nem dohányzóak. Kérjük, ezt vegyék figyelembe, hogy az 
Önök után érkező vendégek is jól érezhessék magukat. Amennyiben a szobában dohányoznak, 
szállodánk extra takarítási költséget jogosult felszámolni. Dohányzás, csak a kijelölt dohányzó helyeken 
megengedett. 

Elektromos roller kölcsönzés és töltés 
Tavasztól-őszig, korlátozott számban elektromos roller bérlésére van lehetőség. Igényüket kérjük, 
jelezzék a recepción. A bérlés mellett, saját roller töltésére is van lehetőség. 

Elsősegély csomag 
A recepción korlátozott darabszámban elsősegély csomagot biztosítunk vendégeinknek.  

Erdei állatok 
Éjszaka és a nyugodtabb időszakokban a közelben élő erdei állatok felbukkanhatnak szállodánk 
területén. Kérjük, apartmanházaink és a földszinten lévő szobák teraszain ne hagyjanak cipőt! 

Esernyő 
Korlátozott számban esernyő kölcsönzésére van lehetőség. Igényüket kérjük, jelezzék a recepción. 

Ébresztő szolgáltatás 
Kérjük, jelezzék recepciós kollégánknál, hogy hány órára kérik az ébresztőt. 

Éjjeli fény 
A gyermekek nyugodt alvása érdekében korlátozott számban éjjeli fény kölcsönzésére van lehetőség. 
Igényüket kérjük, jelezzék a recepción. 

Fénymásolás / Nyomtatás 
Recepciós kollégáink segítenek ilyen irányú kéréseiket teljesíteni. Vendégeink részére két számítógépet 
biztosítunk, internet eléréssel a recepción, a gyerek check-in mellett. 

Fitnesz és gimnasztika terem 
Wellness központunkban a sportolni vágyókat egy 80m2-es kardio- és lapsúlyos gépekkel felszerelt 
terem várja. A saját és gyermekük biztonsága érdekében 14 éven aluli gyermekek nem használhatják a 
berendezéseket. A gépeket mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja. Várják Önöket edzőink 
a gimnasztika teremben a heti órarendben meghirdetett időpontokban. A fitneszteremben kényelmes 
sportruházatra lesz szükségük! A gépek használata csak megfelelő sportöltözetben biztonságos. A 
fitneszterem saját szoba kulcskártyájával nyitható, így a nap bármely szakában igénybe vehető. 

Fizetőeszközök 
Szállodánk recepcióján az alábbi fizetőeszközöket fogadjuk el: 

o bankkártya (Master, Visa, Maestro, AMEX) 
o Széchenyi Pihenő (SZÉP) Kártya - MBH, OTP és K&H SZÉP Kártyával is fizethetnek. (kivéve az 

Idegenforgalmi Adó (IFA), ami nem fizethető SZÉP Kártyával) 
o saját ajándékutalványunk 
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o a szálloda együttműködő partnerei számára felajánlott nyeremény utalvány 
Vendéglátó egységeinkben az alábbi módon rendezhetik számláikat: 

o Szállóvendégeink fogyasztásait a recepciónál található kávézó, fodrászat és a thai masszázs 
kivételével kizárólag szobaszámlájukra tudjuk terhelni, amit a recepción távozáskor 
egyenlíthetnek ki.  

o Ha szobaszámlájukat korábban már rendezték uszodai önkiszolgáló éttermünkben és a Bobó 
Café & Bar-ban bankkártyával is fizethetnek. 

Gyalogtúra 
A gyalogosan túrázóknak hátihordozót kínálunk. Kérjük, érdeklődjenek a recepción. 

Gyermekjátékok  
Hotelünk kölcsönözhető gyermekjátékokat biztosít vendégeink részére. (pl.: társasjáték, mesekönyv) 
Igényüket kérjük, jelezzék Bobóországban az óvónéniknél. 

Gyermek poncsó / köntös 
Napi díj ellenében különböző méretű gyermek poncsó vagy köntös bérlésére is van lehetőség. Igényüket 
kérjük, jelezzék foglaláskor ill. a helyszínen recepciós munkatársainknál! Annyira megtetszett, hogy 
szívesen magukkal vinnék? Recepciónkon vagy a Hanami Beauty & Spaban akár meg is vásárolhatják. 

Gyógyvíz 
A vízi élményeket teljessé teszi szállodánk saját termálforrása. A 320 m mélyről feltörő, 37,5oC meleg 
termálvíz jótékony hatását termálmedencénkben is élvezhetik. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága 2007-ben gyógyvízzé nyilvánította a Mihály 
kút vizét. A mozgásszervi betegségek valamennyi formájában eredményesen alkalmazható, kivéve az 
akut gyulladásos elváltozásokat. Balesetek és műtétek utáni állapotjavításra, degeneratív és krónikus 
gyulladásos ízületi elváltozásokra, valamint a csontritkulás kezelésére javasolt. Bizonyított, hogy a 
súlyfürdő kezelés hatékony derékfájdalomra, míg a gyógyiszap a kézarthrosisban szenvedőknek ajánljuk. 
Hölgyek változókori panaszainak enyhítésére is alkalmazható, ugyanakkor gyulladáscsökkentő és enyhe 
hashajtó hatása miatt ivókúrákra is javasolt (Hanami Beauty & Spa recepció előtt). Gyógyvizünk 
ivókúraként a reggelinél is elérhető. A víz összetétele miatt nem ajánlott szív és érrendszeri betegségben 
szenvedőknek, illetve maximum 15 perces fürdőzés javasolt. 

Háziállatok 
Vendégeink kérésére, apartmanházaink közül kettőt előzetes egyeztetés után kutyával érkezők is 
lefoglalhatják. A többi apartmanházban, a szállodai szobákban és lakosztályokban nem fogadunk 
háziállatot. Macskát és egyéb kiskedvencet továbbra sem lehet hozni. 

Hűségprogram 
Többszintű hűségprogramot hoztunk létre vendégeink részére. A programba a 
https://kolping.hotel.hu/husegprogram oldalon keresztül lehet regisztrálni. A saját fiókba való belépést 
követően a tagok direkt foglalásaik értéke alapján pontot gyűjtenek. A pontokat elutazást követően írjuk 
jóvá, és egy következő foglalás esetén válthatók be. Emellett további kedvezményes ajánlatok is 
elérhetők a felületen. 

https://kolping.hotel.hu/husegprogram
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Kápolna 
Az étterem épületének emeletén található a kápolna, melyet 1996. október 4-én szenteltek fel. A falát 
díszítő festményeket egy Stuttgartban élő művésznő, Hilde Reiser adományozta. A triptichon középső 
képe Krisztust ábrázolja a kereszten, jobbra Szent József, a Kolping-mozgalom patrónusa, balra pedig 
Adolph Kolping látható. A további 4 festmény azon történelmi személyiségeket ábrázolja, melyekről 
apartmanházainkat neveztük el. Szent István király (969-1038), amint a II. Szilveszter pápától kapott szent 
koronával megkoronázzák. Mellette felesége, Boldog Gizella (985-1060). Maga köré gyűjti az embereket, 
hogy megmutassa nekik a Krisztushoz vezető utat. A jobb oldali festmény Szent Ulrik (890-973) 
augsburgi püspököt ábrázolja. A vörös stólán található kereszt az emberek iránti szeretetet és 
gondoskodást jelképezi. Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1231) látható a negyedik képen, II. András király 
lánya, a thüringiai tartománygróf, IV. Lajos felesége. Erzsébet elhagyja a biztonságot jelentő Wartburg 
várát és a szegényeknek, betegeknek, a társadalomból kitaszítottaknak szenteli életét.  

Kerékpár-, gyalogtúra 
Korlátozott számban gyermek és felnőtt kerékpárok bérlésére van lehetőség, melyhez igény szerint 
gyermekülés és gyermek fejvédő is kölcsönözhető. A gyalogosan túrázóknak hátihordozót kínálunk. 
Kérjük, érdeklődjenek a recepción. 

Késői check out  
Ha foglaltságunk engedi, erre is van lehetőség. Kérjük, hogy legkésőbb a távozás előtti nap 
egyeztessenek a recepción kollégáinkkal. A hosszabbítás díja a távozás napján 12.00-ig 16 000 Ft/szoba, 
18.00-ig 30 000 Ft/szoba. Törzsvendégeink 50% kedvezménnyel vehetik igénybe a késői kijelentkezést. 

Kirándulási lehetőségek a környéken 
Összegyűjtöttük Önöknek a környék legnépszerűbb látnivalóit. Ötletekért kérjék a recepción kiránduló 
mappánkat. A recepción egyes programokhoz jegyvásárlásra is van lehetőség. Részletekért keressék a 
recepciót.  

Konferencia 
Szállodánkban lehetőség van rendezvények lebonyolítására. Konferenciák esetében különtermet (10-120 
fő részére) is van lehetőségük bérelni. Értékesítési kollégáink állnak rendelkezésükre. 

Leesésgátló 
A gyermekek biztonságos alvása érdekében korlátozott számban leesésgátló kölcsönzésére van 
lehetőség. Igényüket kérjük, jelezzék a recepción. 

Légkondicionálás / Hőfokszabályozás 
Épületeinkben légbefúvó segítségével tehetik kellemesebbé a szoba hőmérsékletét. A fali kezelő panelen 
a szoba hőmérséklete a téli fűtési szezonban 22-24°C, nyáron a külső hőmérséklethez képest -6°C, illetve 
-8°C között állítható. A légkondicionáló csak zárt nyílászárók mellett működik. Átmeneti időszakokban 
kérjük érdeklődjön a recepción, hogy aktuálisan a légbefúvó hűtési vagy fűtési üzemmódban van-e.  
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Mosatás / Vasalás 
Szállodánkban a 9.00 előtt leadott textíliák mosását és vasalását 9 órán belül teljesítjük. Vasalási 
szolgáltatást nappal 1 órán belül biztosítunk. Az István ház földszintjén igénybe vehetik önkiszolgáló 
mosodánkat. A mosógéphez, szárítógéphez szükséges érméket és mosóport a recepción lehet vásárolni. 
Kérjük, a vasaló használatakor legyenek körültekintőek, a vasalás végeztével mindig húzzák ki a 
konnektorból és helyezzék el biztonságosan a vasalót. Felhívjuk figyelmüket, hogy értékeikre fokozottan 
figyeljenek. A szálloda a keletkezett károkért, veszteségekért (pl. szabadon hagyott ruhák) nem vállal 
felelősséget. Varrókészlet a szobában is található. 

Mosható ágyelő 
Kérésre korlátozott számban mosható ágyelőt biztosítunk. Igényüket kérjük, jelezzék a recepción. 

Orrszívó porszívó 
Minden babakonyhában orrszívó porszívót biztosítunk vendégeink részére. További igény esetén kérjük, 
keressék emeleti szobaasszonyainkat, illetve a recepciót. 

Parkolás, közlekedés a hotel területén 
Érkezéskor és távozáskor vendégeink rendelkezésére áll a szálloda bejárata melletti parkoló. A szálloda 
területére csak vendégeink hajthatnak be. Kérjük, csak a táblával kijelölt helyeket használják parkolás 
céljára, füvesített területre, sport- és játszóterekre ne parkoljanak. Ezek a területek jellemzően rakodási 
területek, tűzoltási útvonalak, egyéb fontos közlekedési, szállítási útvonalak.  A hotel területén a KRESZ 
szabályai érvényesek. Kérjük, csak a kijelölt helyeken közlekedjenek, ügyeljenek a biztonságos sebesség 
megválasztására (10 km/h), és fokozottan figyeljenek a gyermekekre! A szálloda területén busz 
parkolására is van lehetőség. 

Pótágy, gyermekpótágy  
A gyermekek kényelmes pihenéséhez életkortól függően pótágyat vagy gyermekpótágyat készítünk be. 

Sporteszköz kölcsönzés 
A Hanami Beauty & Spa recepcióján sporteszközök kölcsönzésére van lehetőség korlátozott számban. A 
kölcsönzés napján 17.00 óráig kérjük visszaszolgáltatni az eszközöket. Kaució: kulcskártya, személyi 
okmány leadása. Amennyiben 17.00 óráig nem hozzák vissza a kikölcsönzött sporteszközöket, a leadott 
kulcskártyát/személyi okmányt a családi élményfürdő pultjánál tudják átvenni 20.00 óráig. A kölcsönzött 
sporteszközöket is ott kérjük leadni. 

Sporteszközök gyerekeknek  
Hotelünk kölcsönözhető sporteszközöket biztosít a gyermekek számára. (pl.: labda, tollas, háti hordozó) 
Igényüket kérjük, jelezzék a recepción. 

Szabadtéri medencék  

A szabadtéri medencék májustól szeptemberig (illetve az időjárás függvényében) várják a fürdőzőket 
pezsgőfürdővel, sodrófolyosóval kiegészített medencével, gyermekmedencével és sekélyen 30 cm-ig 
mélyülő árnyékos pancsoló babacsúszdával és vízi bohóccal. 
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Szánkókölcsönzés 
A recepción téli időszakban szánkó kölcsönözhető. 

Szauna 

A családi élményfürdő mellett található egyedi hangulatú finn szaunában, gőz- és aromakabinokban és 
sószobában az egész család együtt lazíthat. A szülőket szaunamestereink hetente különleges 
szaunafelöntésekkel várják. A szaunák jótékony hatását már a legkisebbek is élvezhetik, kérjük, vegyék 
azonban figyelembe az alábbiakat: 

o Általában nem javasolják a 6 év alatti gyermekeknek, de ha a szülők életviteléhez hozzátartozik a 
rendszeres szaunázás, akkor nekik is természetes lesz! 

o Csak egészséges gyermekekkel próbálják ki a szaunázást. 
o Minden esetben kötelező a szaunatörölköző használata!  

A Csendes wellnessben található szauna részleget gyerekmentes részleg, így tökéletes helyszín a 
fürdőruha nélküli szaunázás híveinek. Itt infraszauna, finn szauna és gőzfürdő is várja az ellazulni 
vágyókat, a jótékony izzadás utáni felfrissülésről pedig élményzuhanyok gondoskodnak. Tájékoztatjuk 
kedves vendégeinket, hogy a fürdő területén biztonsági okokból kamerarendszer működik. 
Figyelem! Érkezéskor a recepción kapott szaunatörölközőkártyával Ön a családi élményfürdő pultjánál  
1 db szaunatörülközőt igényelhet, amit pihenése során bármikor szárazra cserélünk Önnek. Kérjük, 
fokozottan ügyeljenek a higiéniára. A fürdőzés idejére kérjük, ne foglalják el a pihenőágyakat a 
törölközőkkel, hogy a szaunázóknak legyen lehetősége pihenni.  
Kijelentkezéskor kérjük, a szaunatörölközőkártyát magukkal hozni. A szobában hagyott kártyák után díjat 
számolunk fel. (2 000 Ft/db) 

Széf  
A szekrényben található a széf. A szálloda a szabadon hagyott értéktárgyakért nem vállal felelősséget. 
Amennyiben nehézségük adódna a széf használatával recepciós kollégáink állnak rendelkezésükre. 

Szobaszervíz 
Ha a szobában szeretnének étkezni, kérjük, a reggeli igényüket legkésőbb előző nap 19.00-ig, vacsora 
igényüket a vacsora napján 12.30-ig a recepción jelezni szíveskedjenek. Reggel 6.30 és este 22.30 óra 
között előre egyeztetett időpontban a szobában található szobaszervíz megrendelő alapján kiszolgáljuk. 
A szobai felszolgálásért 3 000 Ft/alkalom szervízdíjat számolunk fel.  

Szoptató szoba 
A családi élményfürdő emeletén, Bobóországban, illetve a recepció épületében szoptató szobát 
biztosítunk minden édesanyának. 

Születésnap / évforduló 
Szállodánk naponta megjelenő újságjában, a Páhok Postban szívesen közzé tesszük az Önök üzenetét 
is. Nem kell mást tenniük, csak megírni az üzenetet, illetve azt, hogy melyik napon jelenjen meg. Torta is 
lehet a meglepetés, amit vacsoránál kaphatnak meg. Virágcsokrot is készíthetünk be a szobába. 
Válasszanak születésnapi csomagjaink egyikéből, vagy ha bármilyen egyedi ötletük van, keressék 
munkatársainkat. Kérjük, hogy ötletüket legalább 3 nappal előre legyenek szívesek jelezni. 
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„Takarítást kérek” 
A szobákat naponta 8.30-13.30 óra között takarítjuk. Amennyiben valamilyen „baleset” miatt extra 
takarításra van szükségük, kérjük, jelezzék a recepción. 
Működjünk együtt! Nekünk sokat jelent, ha tervezni tudjuk a napot. Kérjük, akassza a szobában található 
sárga kártyát a kilincsre reggel 8:30-ig (későn kelők, akár már előző este), ha aznap nincs szüksége 
takarításra. Köszönetképpen egy Bobó Bankót személyesen átadunk, vagy az ajtó alatt becsúsztatunk. 
Köszönjük, hogy segíti a munkánk szervezését! Részletek az asztalra helyezett tájékoztató lapon.  
 
Talált tárgy 
Kérjük, érdeklődjenek a recepción az elhagyott tárgyak miatt. Amennyiben a tárgyak gazdája nem 
jelentkezik 3 hónapon belül, jótékony célra ajánljuk fel ezeket. 

Táplálékallergia 
Vendégeink között nagy számban vannak liszt-, tej-, és tojásérzékeny gyermekek és felnőttek. Meglévő 
kínálatunkban mindig találnak maguknak megfelelőt, de amennyiben ezen felül szeretnének választani, 
térítés ellenében konyhafőnökünk azt is megoldja.  

Tini klub 
A központi épület emeleti szintjén óriáscsocsó, billiárd és több pingpongasztal várja a csapatjátékot 
kedvelőket. A játékokhoz eszközök a recepción térítésmentesen kölcsönözhetők. (Margit terem) 

Tisztálkodási, babaápolási szerek és kiegészítők 
Amennyiben tisztálkodási szerekre van szükségük a szálloda térítésmentesen az alábbiakat biztosítja: 
tusfürdő, szappan, sampon, fogmosópohár, zuhanysapka. Egyéb esetben ajándékboltunkban 
nyitvatartási időben vagy a közelben található Hévízen (1 km) vagy Keszthelyen (6 km) gyakorlatilag bármi 
beszerezhető. 

Transzfer szolgáltatás 
Szívesen segítünk transzfer szolgáltatás megszervezésében. Kérjük, jelezzék a recepciót. 

Törölközőcsere 
A fürdőszobában, a törölköző földre dobásával jelzik, hogy tisztát igényelnek. Amennyiben a törölközők 
nincsenek a padlón, kolléganőink úgy értelmezik, hogy még nem kérik a cserét.  

Törzsvendég 
Amennyiben az elmúlt 3 éven belül legalább háromszor volt szállodánk vendége, már törzsvendégként 
számítunk Önre. A 4. tartózkodástól már Ön is élhet a csak törzsvendégeinknek járó előnyökkel és 
kedvezményekkel. Köszönjük, hogy rendszeresen visszatérnek hozzánk!  

Uszodai játszóház  
A családi élményfürdő és uszodai önkiszolgáló étterem mellett egy 80 m2-es játszószobában tölthetik 
kellemesen az időt, míg a család többi tagja fürdőzik, szaunázik. A játszószobában szivacsos játszósarok, 
babzsák fotelek, játékok várják a gyerekeket. Kérjük, gyermeküket ne hagyják felügyelet nélkül! 
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Vendég papucs 
Szállodánk vendégpapucsot biztosít. Ára: 500 Ft/pár. Igényüket kérjük, jelezzék a recepción. 

Vizes kiegészítő játékok  
Hotelünk vizes kiegészítő játékokat biztosít a családi élményfürdőben. Igényüket kérjük, jelezzék 
kollégáinknál. 

WIFI 
Szállodánk 10 hektáros területén a következő helyeken ingyenesen kapcsolódhatnak a vezeték nélküli 
internet hálózatra (wifi, hotspot): valamennyi szobában és családi lakosztályokban, az apartmanházakban, 
a recepciónál, a rendezvénytermek szintjén, a Bobó Café & Barban, valamint a családi élményfürdőben és 
az uszodai étteremben. Felújított WIFI hálózatunknak köszönhetően a hotel legtöbb pontján extra gyors 
fel- és letöltés. 

Zuhanyzószék 
Ahhoz, hogy biztonságosan és kényelmesen zuhanyozhasson szállodánkban korlátozott számban 
zuhanyzószék kölcsönzésére van lehetőség. Igényüket kérjük, jelezzék a recepción. 
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APARTMANHÁZAK 

A szállodánk területén található apartmanházakban lakók könnyebb tájékozódását és a félreértések 
elkerülését szeretnénk segíteni az alábbi információkkal. Ezúton kérjük Önöket, hogy saját és 
szomszédaik zavartalan nyaralása érdekében az alábbi házirendet vegyék figyelembe. 

Ablaktábla / spaletta 
Kérjük, szíveskedjenek a nyitott ablaktáblákat az akasztóval bebiztosítani. Ha hosszabb időre elhagyják a 
házat, kérjük az ablaktáblákat zárják be. 

Autó / Parkolás 
Az apartmanházak bejáratánál levő kikövezett parkolóban parkoljanak. Kérjük, hagyják szabadon az 
apartmanházak melletti utat a szemetes autónak és vész esetén a tűzoltóknak. 

Áram  
A bejárati ajtó mellett található kártya pihentetőből a kártyát kihúzva, áramtalanítani tudják a házat (kivétel: 
hűtőszekrény, kazán és mosogatógép) 

Berendezések / Bútorok  
A teraszbútorokat védjék az esőtől, illetve más nedvességtől. Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyiségek 
átrendezése nem engedélyezett. 

Cipő az emeleten  
Kérjük, a padozat állagának megóvása érdekében az emeleten házi papucsot használni szíveskedjenek. 

Dohányzás / nyílt láng  
A fokozott tűzveszély miatt kérjük az épületben a dohányzás mellőzését. Minden épületben tűzjelző 
működik, mely a tűzoltósággal összeköttetésben van. 

Élelmiszer / Bevásárlás  
A szállodában működő ajándékbolt széles választékkal várja Önöket: ásványvíz, üdítő italok, borok, 
édességek stb. A szálloda közelében Hévíz irányában élelmiszerüzlet működik, illetve a környező 
településeken: Hévíz 1 km, Keszthely 6 km további bevásárló központok találhatóak. 

Háziállatok 

Vendégeink kérésére, apartmanházaink közül kettőt előzetes egyeztetés után kutyával érkezők is 
lefoglalhatják. A többi apartmanházban, a szállodai szobákban és lakosztályokban nem fogadunk 
háziállatot. Macskát és egyéb kiskedvencet továbbra sem lehet hozni. 

Konyha  
A konyhában a leltárban szerepló eszközöket biztosítjuk. Az étkezések utáni mosogatás minden esetben 
vendégeink feladata.  
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Közlekedés  
Kérjük, csak a kijelölt utakat használják. Az apartmanházak között csak gyalogosan lehet közlekedni. A 
terepviszonyok és tavasztól őszig az öntözés miatt az útról letérni balesetveszélyes. 

Leltár / Kaució 
A szálloda érkezéskor apartmanházanként 60 000 Ft kauciót kér, melyet távozáskor, ha mindent 
rendben találunk, visszaadunk. A berendezésekről, eszközökről egy listát találnak a házban. Kérjük, 
ellenőrizzék érkezéskor és távozáskor. Az esetleges hiányt a recepción kérjük jelezni. A vendég hibájából 
esetlegesen okozott károk kijavítására ebből a kauciós összegből levonjuk a javítási költséget. 

Légkondicionálás / Hőfokszabályozás 
Az apartmanházakban szoba hőmérséklete légfűtéssel/léghűtéssel szabályozható. A légkondicionáló 
távirányítóját a recepción tudja átvenni, amit távozáskor le kell adni. Fontos, hogy mindkét egység 
esetében (lent és fent) azonos üzemmódra (hűtés vagy fűtés) kell állítani. 

Szemét / Hulladék  
A szemetet vendégeink az apartmanházak fölötti tárolóknál a szelektív gyűjtőbe dobhatják. A 
konyhaszekrény fiókjában bekészítettünk Önöknek minden további napra 1 db szemeteszsákot. 

Széf  
A földszinti hálószobában a szekrényben található a széf. A szálloda a szabadon hagyott értéktárgyakért 
nem vállal felelősséget. Amennyiben nehézségük adódna a széf használatával recepciós kollégáink 
állnak rendelkezésükre. 

Tisztítószerek  
A lépcső alatti tárolóban talál felmosó szettet, partvist, lapátot, porszívót. Érkezéskor a mosógatógéphez 
2 db tablettát biztosítunk, amennyiben többre lenne szüksége a recepción 200 Ft/darab áron 
megvásárolható. 
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KOLPING HOTEL A „ZÖLD HOTEL” - KÖRNYEZETVÉDELEM 

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a Kolping Hotel nagy hangsúlyt fektet a környezet 
védelmére, az értékek megóvására és a pazarló energiafogyasztás megszüntetésére. A mi munkánk és 
elképzelésünk csak az Önök segítségével és együttműködésével lehet igazán sikeres, ezért kérjük 
Önöket, hogy az alábbi kéréseket itt-tartózkodásuk alatt vegyék figyelembe: 

Élelmiszer hulladék – Üres tányér, teli pocak program  
A Kolping Hotel munkatársai felelős fogyasztói magatartással lépnek fel az ételpazarlás ellen. A 
vendégekkel közösen megvalósított program célja, hogy az élelmiszerhulladék növelése helyett a 
jótékony célra fordított élelmezési támogatás összege legyen nagyobb. További részletek az Üres tányér, 
teli pocak füzetben. 

Fűtés  
Kérjük, a radiátoron található szelep segítségével szellőztetéskor és távozáskor a fűtést állítsák 1-2-es 
fokozatra. 

Közlekedés  
A szálloda recepcióján található autóbusz és MÁV menetrendekből tájékozódhatnak a tömegközlekedési 
lehetőségekről. A szálloda honlapján is elérhetőek ezek a menetrendek, így az is, hogy a szálloda 
tömegközlekedési eszközzel hogyan közelíthető meg. Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy jó idő esetén az 
autót és más járművet elhagyva, kellemes kirándulás tehető a környéken biciklivel, ami szállodánkban is 
kölcsönözhető. 

Napelem  
Napelemeinknek köszönhetően a szálloda energiafelhasználásnak 1/3-át megújuló energiaforrásból 
fedezzük. 

Szemét  
Szállodánk nagy gondot fordít arra, hogy a szobák és a gyönyörű park mindig tisztán fogadják Önöket. 
Ezért kérjük, óvják ezek tisztaságát, ne szemeteljenek. Emellett bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést: a 
papírt, az üveget és a műanyag szemetet külön gyűjtjük. Tárolók találhatók az éttermi épület mögött, és a 
lakóépületek legalsó szintjén.  

Takarítás  
Rotowash takarítógépeink magas tisztító erővel bírnak mind kemény burkolatokon, mind pedig a 
szőnyegeken. Porfelszedés, felmosás, súrolás, folttisztítás, és a szennyes víz begyűjtése is mind egy 
lépésben történik, megnövelve ezzel a hatékonyságot és felemelve ezzel a tisztaság szintjét. Legnagyobb 
előnye a vegyszermentesség: csak sima vízzel takarít. 80%-kal kevesebb vízhasználat és teljes 
vegyszermentesség a régóta elterjedt takarító eszközökhöz és technológiákhoz képest. 
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Veszélyes hulladék  
Kérjük, mielőtt veszélyes hulladékot (gyógyszereket, elemeket stb.) dobnának a szemetesbe, tegyék 
külön zacskóba, hogy a szobaasszonyok a takarítás alkalmával külön gyűjthessék. A használt elemet a 
Bobóországnál található elemgyűjtőbe is dobhatják. 

Villamos energia 
A szálloda területén többnyire energiatakarékos izzók és mozgásérzékelővel ellátott kapcsolók 
biztosítják a megfelelő világítást. Számítunk Önökre, hogy azokban a helyiségekben, ahol éppen nem 
tartózkodnak, illetve a szobák elhagyásakor minden villanykapcsolót lekapcsolnak, a TV készüléket pedig 
kikapcsolják. 

Víz  
A szálloda közösségi helyiségeiben automatikusan záródó csaptelepek működnek. A 
szobák/lakosztályok fürdőszobájában Önökön múlik a felhasználás mennyisége. A víztakarékosság 
jegyében kérjük, a csapokat mindig zárják el. Az esetleges meghibásodások azonnali jelzése is vizet és 
energiát spórol. 

Mutassunk együtt jó példát a jövő generációjának! 
 

KOLPING HOTEL AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT 
 

Mi itt, a Kolping Hotelben minden nap azért dolgozunk, hogy emlékezetessé tegyük a pihenést minden 
vendég számára. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk az esélyegyenlőségre, azaz a mozgássérült 
(kerekesszékkel közlekedő vagy enyhébb fokú mozgássérült), és más fogyatékossággal élő vendégeink 
kényelmére. 

A négy, speciálisan kialakított szobában mozgássérült vendégeink kényelméért a tágasabb elrendezés 
mellett speciálisan felszerelt fürdőszobát készítettünk elő. A lakóépületeket folyosó köti össze az 
étteremmel, Bobóországgal, a családi élményfürdővel, a csendes wellnessel, valamint a Hanami Beauty & 
Spa-val, ezzel segítve az épületek közti egyszerű átjárást. Az épületen belüli közlekedést tovább könnyítik 
a liftek és az automata ajtók is. Ha esetleg dolguk lenne a recepción vagy vásárolnának az ajándékboltban 
az sem akadály. Parkunk egész területét közlekedő utak hálózzák be és szerpentineket építettünk a 
lépcsők mellé, hogy a domborzati viszonyok se okozzanak nehézséget. Ha mégis egy kikerülhetetlen 
lépcsővel találnák szembe magukat, arra is találtunk megoldást. A TopChair - ami jelenleg az egyetlen 
Magyarországon - egy csúcstechnológiás eszköz kerekesszékesek és mozgássérültek számára, ami 
biztonságos közlekedést biztosít emelkedőkön, lépcsőkön, küszöbökön egyaránt. Kezelése könnyen 
megtanulható, irányíthatósága roppant erogonómikus. Egyetlen gombnyomásra a kerekesszék 
lépcsőjáró funkcióra vált és könnyedén, biztonságosan kapaszkodik fel és lefelé menetben a lépcsőkön. 
Ezáltal korlátok és kerülőutak nélkül közlekedhet a hotel egész területén. A fürdőben egy mobil, 
akkumulátoros medencelifttel könnyítjük meg a kerekesszékből a medencébe való bejutást. 
Működtetéséhez csupán egy fő szükséges, segítséget ebben úszómester kollégáink nyújtanak 
vendégeinknek. Forduljanak hozzájuk bizalommal! 
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TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT / MENEKÜLÉSI ÚTVONAL 

A szobákban a villamos csatlakozókat csak az ezekre vonatkozó érintésvédelmi, közbiztonsági és 
tűzrendészeti előírásoknak megfelelően szabad használni. A szálloda teljes területén minden olyan 
tevékenység végzése, amely tüzet vagy robbanást okozhat, vagy mások testi épségét veszélyeztetheti – 
tilos. 

A szobákban elektromos főzőeszközök, rezsók, grillsütő, kenyérpirító, merülőforraló, elektromos 
hősugárzó, elektromos roller töltő stb. használata tilos. Csak kifogástalan műszaki állapotban lévő, és a 
Magyar Szabványnak megfelelő készülékek használata megengedett. Az elektromos borotva dugalját 
(konnektort) csak az előírásoknak megfelelően szabad használni.  

A szobákban nyílt láng használata tilos. A dohányzás csak az arra kijelölt helyen engedélyezett. Ha 
dohányzás vagy nyílt láng használata következtében megszólal a tűzjelző, a téves riasztás – esetlegesen 
a tűzoltóság kivonulása – a dohányzó vagy tüzet használó személyt terheli. 

A hamutartót a papírkosárba üríteni, illetve égő cigarettavéget, egyéb gyúlékony anyagot oda bedobni 
tilos. A világító berendezéseket úgy kell elhelyezni, használni, hogy az tüzet ne okozhasson. Éghető 
díszítő anyagot a világító berendezéseken elhelyezni nem szabad. A lámpákat, lámpaburákat letakarni 
tilos! 

A közlekedési, illetve menekülési utakat elzárni, vagy leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad. Kérjük, 
gépjárműveiket csak a kijelölt parkolóban helyezzék el. 

Tűz esetén értesíteni kell a recepciót az 5000-es melléken. A folyosói tűzjelző megszólalása után el kell 
hagyni az épületet további intézkedésig. Tűz esetén a liftek használata tilos! 

Az épületet a folyosókon át a szabadba kell elhagyni. Az esetleges füstmérgezés elkerülése érdekében 
benedvesített textíliát tegyenek az arcuk elé. A talaj közelében általában megfelelőek a látási viszonyok, 
ezért a jobb tájékozódás érdekében szükség esetén a menekülést ilyen testhelyzetben próbálják meg. 

A Tűzvédelmi szabályzat be nem tartása kártérítést, tűzrendészeti bírság kiszabását eredményezheti.  
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HONNAN KAPTA A HOTEL A NEVÉT? 

Adolph Kolping (1813-1865) 
Sokan a „Kolping” nevet a hotellel kapcsolatban hallották először, talán nem is tudják, hogy ki volt ő, akiről 
nemcsak hotelt, de egy nemzetközi szervezetet, világszerte iskolákat, üdülőket, kollégiumokat, képző 
központokat neveztek el. 

Adolph Kolping, mint kölni egyházmegyés pap 1849-ben indította el mozgalmát. Fiatal káplánként 
észrevette, hogy a céhrendszer megszűnésével az iparos legények magukra utalva, nehéz anyagi 
helyzetben, jó példa és segítség nélkül keresték helyüket. Ezt a feladatot vállalta fel és célul tűzte ki: jó 
keresztényként, képzett mesteremberként, családapaként, polgárként álljanak helyt az életben. Szervező 
munkájának köszönhetően egy addig példa nélkül való, nemzetközi méretű egyesület-lánc jött létre. A 
Kolping-mozgalom mindig alkalmazkodott az adott kor kihívásához, aktuális feladataihoz. A „Katolikus 
Legényegyletek” idővel „Kolping Családokká” alakultak át. Generációkat átfogó szervezet lett, amely 
nemcsak fiatalokat, hanem idősebbeket, lányokat és asszonyokat is befogadott a társaságba. A Kolping-
mozgalom alapját ma is a Kolping Családok képezik, ezek rendszerint plébániákon szerveződnek. A 
nemzetközi Kolping Szövetségnek jelenleg kb. 500.000 tagja van a világ 61 országában. 

Kolping Örökség 
Adolph Kolping tanítása az évek múlásával sem veszített érvényességéből:  

o A család mindenekelőtt. A stabil család, a biztos szülői háttér a legjobb nevelőiskola.  
o A különböző generációk koruknak megfelelően járulnak hozzá a közösség életének 

kiteljesedéséhez. 
o Fontos, hogy felkaroljuk a veszélyeztetett, nehéz viszonyok között élő családokat. 
o Mindig alkalmazkodni kell az adott kor kihívásaihoz. 

Egy családbarát hotel mindennapjaiban is követhető útmutatást adnak ezek az irányelvek: 
o Szolgáltatásainkat úgy alakítottuk ki, hogy a családok kényelme és biztonsága legyen a 

középpontban. A szórakozáshoz tartalmas programokat szervezünk. 
o Együtt pihen nálunk kisbabától nagyszülőkig minden generáció úgy, hogy együtt és egymás 

mellett is jól érzik magukat. 
o Az évek során számos jótékony cél érdekében mozgósítottuk erőinket, ha úgy éreztük, segíteni 

tudunk.  
o Egy pillanatra sem dőlünk hátra! Vendégeink visszajelzései és saját ötleteink alapján 

folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat. 
 

Kolping Hotelek: Ha többet szeretnének tudni róluk, látogassanak el a www.kolping-hotels.com oldalra. 

 

 

http://www.kolping-hotels.com/
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FAMILOTEL 

Az 1994-ben alapított szállodaláncnak 56 tagja van szerte Európában. Olyan szállodák alkotnak a 
Familotel láncon belül szövetséget, akik szívügyüknek tekintik a családok kényelmes és tartalmas 
pihenését és kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra. A Kolping Hotel 2001-ben a közép-kelet európai 
országok közül elsőként csatlakozott vállalva a szigorú feltételeket, a gyermekbarát standard bevezetését. 
2002-ben pedig elnyertük a TÜV Service Check „OK für Kids” minősítését is. Egyetlen magyar hotelként 
a láncban büszkék vagyunk rá, hogy nemzetközi mércével is ellenőrzik rendszeresen mindazt, amit a 
családoknak nyújtunk. Természetesen a tagsággal járó követelményeket saját és vendégeink ötleteiből 
származó fejlesztésekkel folyamatosan „túlteljesítjük”. Most is éppen azon gondolkozunk, hogy mit 
tehetnénk még Önökért!  

További információ a Familotel láncról: www.familotel.com 
 

  

ÚTRAVALÓ 

A Kolpingban (majdnem) mindent lehet! Talán pont ezt szeretik bennünk Önök is 1996 óta! Szabadság a 
kicsiknek, nyugalom a nagyoknak. A 4 csillag superior szálloda minden kényelmével igyekszünk egy 
olyan környezetet varázsolni Önöknek, ahol valóban nem ciki a gyerek. Nálunk nem kell vigyázzban ülni 
az étteremben, és csendben sétálni a kertben. A családok szórakoztatását tűztük ki célul, rendületlenül 
fejlesztünk, és közben mi magunk is fejlődünk. Sokat tanulunk vendégeinktől, a mindennapi szituációiból. 
Munkatársaink már jól értenek a gyermekek nyelvén! A családi pihenés közben felmerülő kérések nagy 
részét gyorsan meg tudjuk oldani. A 10 hektáros területen naponta akár 400-500 vendég pihenéséről 
gondoskodunk, és igyekszünk minden egyes vendégünk felé ugyanazzal a kedvességgel és figyelemmel 
fordulni. Ahhoz azonban, hogy a pihenés valóban élmény legyen, az Önök közreműködésére is 
szükségünk van! Kérjük, legyenek figyelemmel egymásra és környezetükre! 

Jó pihenést kíván Önöknek: 

a Kolping Hotel valamennyi munkatársa 

 
 
 
 

 

 

http://www.familotel.com/
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