MAGYAR

Szeretettel üdvözöljük!
Minden pillanat rólam szól.

Hévíz
„Az élet forrása”
Hévíz városa Nyugat-Magyarországon, a
Balatontól 6 km-re helyezkedik el. Fő vonzereje egy igazi természeti csoda: a változatos színekben pompázó tavirózsákkal
körülölelt, ásványi anyagokban gazdag
Hévízi tó, amely egy tőzegmedrű forrástó
és egyben Európa legnagyobb természetes termálvizű tava. A több mint 200 éves
múltra visszatekintő fürdőkultúra értékes
tapasztalatai és a tradicionális hévízi kúra
az egyik legjobb gyógymód mozgásszervi
panaszok enyhítésére, kezelésére.

Hévíz – jelentése: gyógyító víz. A rózsaszín
tavirózsa egyben a város szimbóluma is.

Megérkezni és
		visszavonulni
Lépjen be a Lotus Therme
különleges világába!
Élvezze a víz gyógyító erejét medencéinkben és frissüljön fel szauna-világunkban!
Hagyja, hogy elkényeztessük kozmetikánkban vagy töltődjön fel tetőtől-talpig
egy lazító masszázs során!
Egy kis sportolással újra fittnek érezheti
magát.
Kulináris élvezetek a magyaros és a nemzetközi konyha ízeivel – figyelmes kollégáink vendégszeretetével párosítva.

A Lotus Therme egy olyan hely, ahol pillanatokon belül jól fogja érezni magát.

Vízivilág és felfrissülés
Ellazulás és feltöltődés
Belső és külső medencék, meditációs és
relaxációs medencék, jacuzzi, vállzuhanyok
és pezsgőágy. Gyógyvizes medencénk az
ásványi anyagokban gazdag gyógyvizet
közvetlenül a hévízi tóból kapja. A
balneoterápiás

kezelések

mellett

a

gyógykúra elengedhetetlen része a hévízi
gyógyiszap, mely a tradicionális hévízi
kúraelemek közül az egyik legértékesebb.
Lotus Therme...
... test és lélek összhangja.

Szaunázás és

		méregtelenítés
Vigyázat, „forró”!
Finn szauna, ahonnan nem hiányozhatnak a nagy népszerűségnek örvendő

szaunaceremóniák

sem.

Tapasz-

talt szaunamestereink nap mint nap
elkápráztatják Önt is egy-egy kiváló
szaunafelöntéssel. Gőzfürdő, aroma-fényszauna, laconium, infrakabin, kerti szauna,
Kneipp-folyosó és élményzuhanyok, tágas
szaunapihenők kint és bent egyaránt. A
rendszeres szaunázás jó hatással van keringésünkre és az immunrendszerünkre is.

Érintse meg...
...bőrét szaunázás után és tapasztalja
meg az érzést, hogy újjászületett!

Hátradőlni és

			fellélegezni
Gyógyító só
A Lotus Therme sóbarlangjának falait és
talaját 100%-ban jordániai, Holt-tengeri só
borítja. Találja meg újra a belső harmóniát,
erősítse ellenálló-képességét a kellemesen
temperált

sóbarlangban,

kiegészítve

csodás fényekkel, pihentető zenével!

Lélegezzen egyenletesen és élvezze sóbarlangunk lenyűgöző környezetét!

Szépségápolás

		és kényeztetés
Bőrünk a lélek tükre
A Lotus Therme kozmetikai stúdiójában
tetőtől talpig elkényeztetjük a spanyol
Germine

de

Capuccini

kezelésekkel.

Innovatív beauty programok a legújabb
kozmetikai

trendeknek

megfelelően,

személyre szabott arc- és testkezelések,
fodrászat, manikűr és pedikűr teszik teljessé
a kínálatunkat.

A saját fejlesztésű Lotus masszázzsal igazán felfrissülhet. A Lotus masszázs egy,
a szálloda számára kifejlesztett speciális
masszázsolajjal végzett, vendégeink igényei szerint megalkotott masszázstechnikákat felvonultató különleges kezelés.

Aktív és fitt
Egy kis sport
Heti sport és wellness programunkban
változatos sportfoglalkozásokkal várjuk.
Kezdődhet a reggel vízi gimnasztikával
vagy érje el a tökéletes egyensúlyi állapotot a különböző ellazulási technikák valamelyikével! Tegyen egy rövid, frissítő sétát
a szálloda 17 hektáros parkjában vagy foglaljon le egyet a négy salakos teniszpálya
közül!

Fedezze fel a környéket két keréken! Szállodánkban kerékpárkölcsönzési lehetőség
áll az Ön rendelkezésére.

Csábító ízek
Egészséges és finom
Egy tökéletes nap kezdete: pazar kínálatú
pezsgős büféreggeli a Corvinus étteremben. A különleges és változatos büfévacsora a hazai és a nemzetközi konyha
ízeivel minden vendégünk kedvence. S
ha még ennél is többre vágyna, vagy csak
szeretne meglepni valakit egy felejthetetlen estével, akkor egy gyertyafényes gálavacsora igazán jó választás.

A Shali Mar bár és a tavaszi-nyári hónapokban üzemelő Pool bár a medence teraszon
kiváló helyek arra, hogy elfogyasszunk egy
finom kávét vagy egy hűsítő koktélt.

Egészség és vitalitás
Gyógyító iszap
Az egyedülálló hévízi gyógyiszap az egyik
legjobb megoldás mozgásszervi panaszok
kezelésére. A hévízi gyógyvíz sokoldalú felhasználása a tradicionális hévízi gyógykúra
egyik alappillére. A fürdők és pakolások,
elektroterápia, fizioterápia, inhaláció és
elektromos kezelések egy rövid orvosi
konzultációt követően vehetők igénybe.

Nálunk jó kezekben van: szakképzett orvosok, elhivatott terapeuták és masszőrök az
Ön egészségéért.

Szobatípusok
A Lotus Therme szobáinak alapfelszereltségéhez tartozik egy fürdőszoba, hajszárító,
telefon, minibár, LCD smart-televízió rádiócsatornákkal bővítve, DVD lejátszó, rádió,
teaszett és vízforraló, egyénileg szabályozható klímaberendezés, széf, balkon vagy terasz.
A szálloda foglaltságának függvényében és
korlátozott számban vendégeink rendelkezésére állnak különágyas szobák, parkettás
szobák vagy mozgássérültek részére kialakított és összekötő ajtóval ellátott szobáink.
Összesen 205 kétágyas szoba, 17 egyágyas
szoba, 9 suite, 1 Lotus suite.

Standard szoba

20-26 m2 nagyságú egy- illetve kétágyas szoba, 2,5 m2 balkon, kilátás a bejárati vagy a park
oldalra.
Külső medencére néző szobák felár ellenében foglalhatók.

Suite
Grande szoba balkonnal

A suite típusú szobákhoz tartozik egy nappali szoba is,
amely még nagyobb kényelmet biztosít az Ön számára.
Suite

Lotus suite

40 m2 nagyságú suite, 2,5 m2 balkon, hálószoba, nappali szoba kihúzható kanapéval, 2 LCD
televízió. Nespresso Professional kávéfőző,
pezsgő, gyümölcstál bekészítés.

A megálmodott kényelem. 99 m2 nagyságú
suite, 2 db 12 m2–es terasszal, 2 hálószoba, 2
fürdőszoba, amelyből az egyik zuhanyzóval, a
másik pezsgőfürdővel felszerelt, nappali szoba
házimozi rendszerrel. Nespresso Professional
kávéfőző, pezsgő, gyümölcstál bekészítés.

31 m2 nagyságú kétágyas szoba, 2,5 m2 balkon, kilátás a parkra, a medencére vagy a bejárati oldalra.

Teraszos, panorámaszoba

26 m2 nagyságú kétágyas szoba, 12 m2 terasz, tavasztól őszig teraszbútorokkal felszerelve. Pezsgő, gyümölcstál bekészítés. Kilátás
a parkra, a bejárati oldalra vagy a külső medencére.

Szolgáltatások és információk

Lotus Privilege Card & Ajándékutalvány

Ellátás

Részvétel a heti térítésmentes sport és

Ismerje meg a Lotus Therme

Exkluzív ajándék minden alkalomra

Üdvözlőital

wellness programokon az akuális órarend

törzsvendégprogramját!

Rendelhet tőlünk értékutalványt már

Szállás ellátás nélkül vagy félpanzióval (bü-

szerint

Regisztrációját követően értékes pontokat

10.000 Ft-tól vagy kérje kollégáink segít-

gyűjthet, és különleges kedvezmények-

ségét egy igazán egyedi ajándékutalvány

re tehet szert. A pontok legközelebb már

összeállításához! Legyen szó akár csomag-

szobában és a szálloda közösségi tereiben

fizetőeszközként szolgálnak számlája ren-

ajánlatról vagy személyre szabott kényez-

Medencék és szaunák

Naponta élőzene a Shali Mar bárban

dezésekor.

tető kezelésekről, utalványainkkal értékes

Belső és külső medencék, gyógyvizes me-

Fedett parkolás

féreggeli és büfévacsora)
Gyógyteakínálat

WIFI

internetcsatlakozási

lehetőség

a

Élvezze megkülönböztetett figyelmünket,

dence, meditációs és relaxációs medencék, jakuzzi

Bejelentkezés 15 órától

Finn szauna, gőzfürdő, aroma-fényszauna,

Kijelentkezés 11 óráig

laconium, infrakabin, kerti szauna, Kneipp-

A lefoglalt szobá(ka)t az érkezés napján 18

folyosó, élményzuhanyok, naponta szauna

óráig tartjuk. Későbbi érkezés esetén kérjük,

ceremóniák

értesítse a szállodát!

Fürdőtáska, fürdőköpeny és törölközők,

Köszönjük, hogy házi kedvencét nem hozza

papucs

magával.

Sport és fitnesz

Repterektől való távolság

Gimnasztikaterem

Budapest és Bécs – kb. 190 km / kb. 2,5 óra

Fitneszterem erősítőgépekkel

Graz – kb. 170 km / kb. 2,5 óra

4 salakos teniszpálya a szabadban (pálya-

Sármellék – kb. 25 km / kb. 20 perc

foglalás szükséges)

együtt töltött időt ajándékozhat az Ön
számára igazán fontos személyeknek.

személyre szabott szolgáltatásainkat!

A programba a recepción regisztrálhat.

Segítünk a választásban.

Business & Events
Víziók és azok megvalósítása
A wellness és az üzleti élet nem zárják ki
egymást. Rendezvényét a legapróbb részletekig segítünk megszervezni, a pontos
lebonyolítás pedig a siker egyik kulcsa. Változatos csapatépítő programok a megfelelő kiegészítői egy tökéletes rendezvénynek elegáns környezetben.

Új szemlélet.
Közös célok.

#lotustherme
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