
2020. JÚLIUS 1-ÉN ÚJRA MEGNYITJUK 4 CSILLAG SUPERIOR 

CSALÁDBARÁT WELLNESS SZÁLLODÁNKAT! 

 

Vendégfogadási információk 

 

Kedves Vendégeink! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy szállodánk 2020. július 1-től ismét szeretettel várja 

kedves Vendégeit.  

Szállodánk nyitásáig minden kötelező karbantartást, biztonsági előírásoknak megfelelő 

műszaki fejlesztéseket elvégzünk és SZOBÁINKAT FELÚJÍTJUK!  

A Wellness Hotel Gyula****superior csapata megújult szobákkal várja Önt és családját, 

hogy a megszokott magas minőségi színvonalon ismét különleges élményeket 

szerezhessen. 

 

Folyamatosan egyeztetünk a hatóságokkal, követjük az előírásokat és megteszünk minden 

szükséges óvintézkedést, hogy teljes mértékben felkészülten fogadhassuk Önt és kedves 

családját. 

Munkatársainkat megtartottuk. Az üzemszünet alatt is dolgoztunk, így a szálloda a legjobb 

formáját mutathatja az újranyitás pillanatában. Ismerős arcok várják viszont Önt.  

Biztonságos pihenésük érdekében fokozott óvintézkedések mellett fogadjuk újra kedves 

Vendégeinket, melyeket az alábbiakban részletezünk:  

Munkatársaink egészségügyi állapotára kiemelt figyelmet fordítunk, folyamatosan 

ellenőrizzük. Extra ellenőrző lépcsőket vezettünk be. Betegség gyanújával senki nem jöhet 

dolgozni. Munkatársaink a megfelelő higiénés oktatásban részesültek. A Vendégeink 

biztonsága érdekében alkalmazottaink szájmaszkot gumikesztyűt viselnek. Munkatársaink 

részére folyamatosan biztosítunk kézfertőtlenítőt.  

 

Biztonsági intézkedéseink Vendégeink érdekében 

 

Közösségi terek, szobák: 

- közösségi tereinket, folyosókat, lépcsőházakat gondos odafigyeléssel folyamatosan 

fertőtlenítjük: fertőtlenítő állomásokat helyeztünk el a szálloda összes közösségi 

tereiben 



- légkezelő rendszereinket folyamatosan karbantartjuk és fertőtlenítettük, 

- közösségi használatú mellékhelyiségeket óránként fertőtlenítjük 

- légkezelő rendszereinkbe a legmodernebb UV-C CSÖVES FERTŐTLENÍTŐRENDSZERT 

telepítettek, mely folyamatosan biztosítja a szállodánk közösségi tereiben a 

vírusmentes levegőt. 

- a vendégszobák fertőtlenítéséhez ÓZONGENERÁTORT használunk minden vendég 

érkezése előtt, mely minden felületen megtapadó, valamint levegőben jelen lévő 

vírust, baktériumot, penészt és gombát hatástalanít. Ennek a légtisztítónak 

köszönhetően minden nap steril környezetben pihenhet.    

- vízhálózatunkat teljeskörűen fertőtlenítettük 

- fokozottan fertőtlenítjük a vendégeink által gyakran érintett felületeket, mint például 

kilincseket és gombokat 

 

Recepció  

− a recepciónál is kézfertőtlenítő gélt helyeztünk ki minden érkező vendégünk számára 

− a megfelelő távolságtartás érdekében tájékoztató matricákat helyezünk el a padlón 

− részletes tájékoztatást nyújtunk érkező vendégeinknek 

− kulcskártyáját minden esetben fertőtlenítjük 

 

Wellness Oázis   

- wellness részlegünk légkezelő rendszerében a legmodernebb UV-C CSÖVES 

FERTŐTLENÍTŐRENDSZERT telepítettek, mely folyamatosan biztosítja a szállodánk 

közösségi tereiben a vírusmentes levegőt. 

- üzemszünet alatt elvégeztük a kötelező karbantartásokat, mint vízcsere, gépészeti 

felújítások, teljes körű fertőtlenítés 

- a járófelületeket esztétikailag felfrissítettük és csúszásmentességét megújítottuk 

- beltéri wellness szolgáltatásokat létszámban korlátozzuk, a mindenkori érvényes 

hatósági rendeleteknek megfelelően. A medencéink vízforgató rendszerrel működnek 

és klórral folyamatosan fertőtlenítve vannak.  

- a pihenőágyakat a megfelelő védőtávolságba helyezzük el. 

- wellness részlegünkben továbbra is igénybevehetőek a szálloda kényeztető 

szolgáltatásai a megfelelő óvintézkedések mellett 

- medencekorlátok fertőtlenítését óránként elvégezzük  



- papucs, elő- és utózuhanyzás, valamint lábmosó kötelező használatának betartására 

kiemelt figyelmet fordítunk  

 

Vendéglátás 

- Éttermeinkben és bárokban megfelelő védőtávolságot biztosítunk az asztalok között a 

személyes kontaktus minimalizálása érdekében 

- Vendéglátó egységeinkben rendszeres fertőtlenítést és szellőztetést alkalmazunk 

meghatározott időközönként a nap egyes időszakaiban. 

- vendéglátó egységeink légkezelő rendszerében a legmodernebb UV-C CSÖVES 

FERTŐTLENÍTŐRENDSZERT telepítettek, mely folyamatosan biztosítja a szállodánk 

közösségi tereiben a vírusmentes levegőt. 

- svédasztalpultunkat átalakítottuk az előírásoknak megfelelően, szakács és felszolgáló 

kollégáink szervírozzák az Önök által kiválasztott ételeket a kívánt mennyiségben 

- felszolgálóink maszkban és kesztyűben állnak az Önök rendelkezésére.  

- asztaltól távozó vendégeink után a só- és bors szórók fertőtlenítésre kerülnek és az 

abroszokat papíralátétekre cseréltük, továbbá a székek és az asztalok teljes 

fertőtlenítésre kerülnek, hogy a következő vendég számára biztosított legyen a teljes 

sterilizálás 

- konyháinkon naponta legalább kétszer végzünk teljes fertőtlenítést a 

munkafelületeken és konyhai eszközökön is 

- lobby bárunkban naponta legalább kétszer történik teljes fertőtlenítés. A pultok, 

asztalok és székek fertőtlenítése naponta többször végrehajtásra kerül. 

- Vendéglátóegységeinkben laminált itallapok kerülnek kihelyezésre, melyek 

fertőtlenítése folyamatos.  

Játszóház és játéktermek  

- játszóházunkban rendszeres fertőtlenítést és szellőztetést alkalmazunk 

meghatározott időközönként a nap egyes időszakaiban. 

- játékainkat, berendezési tárgyainkat naponta többször körültekintően fertőtlenítjük 

- játszóházi és animációs szolgáltatások igénybevételét létszámban korlátozzuk, a 

mindenkori érvényes hatósági rendeleteknek megfelelően. 

- játszóházunk légkezelő rendszerében a legmodernebb UV-C CSÖVES 

FERTŐTLENÍTŐRENDSZERT telepítettek, mely folyamatosan biztosítja a szállodánk 

közösségi tereiben a vírusmentes levegőt  

 



Várfürdő 

- A gyulai Várfürdő a kültéri medencéit nyitja meg (50 méteres úszómedence, 

hullámmedence, csúszdásmedence, gyermek víziparadicsom, élmény elemek nélkül, 

a fürdőzők számának felügyeletével). A csúszdás medence csúszdái üzemelhetnek, a 

gyógyvizes kültéri medencék várhatóan júliustól üzemelhetnek. 

 

Fittnesz terem 

− a fittnesz termek gépeit napi többször fertőtlenítjük 

− kérjük, hogy a kihelyezett fertőtlenítővel használat előtt és után is kezelje a gépet  

 

Amit Önöktől kérünk: 

- Kérjük Önöket, hogy szállodánkba egészségesen érkezzen és beltérben maszkot 

viseljen! 

- Amennyiben bármely panaszuk felmerül, kérjük osszák meg Kollégáinkkal, hogy 

biztosítani tudják a megfelelő segítséget! 

- Kérjük Önöket, hogy tartsák meg az előírt 1,5 méter biztonsági távolságot! 

- Rendszeresen használják kihelyezett kézfertőtlenítő állomásokat! 

- Kérjük Önöket, hogy a recepciónál egy családból, összetartozó vendégek közül csak 

egy személy álljon be a sorba. 

- Kérjük, a liftet csak az Önnel együtt érkező Vendégekkel együtt vegye igénybe! 

- Kérjük, lehetőség szerint éljenek az érintésmentes fizetési móddal és használják ki az 

online check in lehetőségét. 

- Kérjük fokozottan ügyeljen a medencék használata előtti és utáni zuhanyzásra. 

- Kérjük kísérje figyelemmel a medencéknél kihelyezett tájékoztatókat. 

- Kérjük fürdőzés közben is ügyeljen a megfelelő távolság betartására. 

- Kérjük jelezze, ha szobájában bármilyen extra takarítási igénye merülne fel!  

 

A fentiekkel kapcsolatos szíves megértésüket előre is köszönjük. Ezen intézkedések az Önök 

biztonságát szolgálják, így kérjük együttműködésüket a személyes távolságok 

megtartásában, illetve a szálloda szolgáltatásainkat helyes igénybevételében. Szállodánk 

teljes személyzete mindent meg fog tenni, hogy a rendkívüli helyzet ellenére Önök a 

legmagasabb szintű szolgáltatásban részesüljenek és kellemes élményekkel meggazdagodva 

utazzanak haza szállodánkból. 



Bármilyen további kérdés esetén kérjük forduljanak hozzánk bizalommal a info@whgy.hu e-

mail címen vagy  telefon, a +36-66-463-522 számon. 

 

Üdvözlettel, 

a szálloda vezetősége 

 

A legfontosabb, hogy ismét élményekben teli pillanatokat szerezzünk Önöknek.  

 

Vigyázunk Önre, vigyázunk egymásra! 

 

A fenti óvintézkedések a változó kormányzati rendelkezések vagy a körülmények 

függvényében módosulhatnak. 

 

Utolsó frissítés dátuma: 2020. május 19. 
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