GPS

A szálloda GPS koordinátái: északi szélesség 46 46’ 46.52’’;
keleti hosszúság 17 11’ 42.16’’
Távolságok / repülőterek
Bécs – 190 km / 2,5 óra
Graz – 170 km / 2,5 óra
Budapest – 180 km / 2 óra
Sármellék – 20 km / 10 perc
Reptéri transzfer lekérésre
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Minden pillanat rólam szól.
www.lotustherme.net

HU

Szobák

Wellness

Beauty Spa

Konferencia

Étterem és bárok

Gyógykezelések

Sport és szabadidő

Ajándékutalvány

Az exkluzív 5 csillagos wellness-szálloda egy
170.000 m2-es parkban, a termáltótól mindös�sze néhány percnyi sétára fekszik. A szálloda
fedett parkolóval és 232 szobával várja a pihenni vágyókat.

Belső- és külső medence (32°C), 2 termálvizes
medence (34-36°C) és 1 gyógymedence (36-38°C),
vállzuhany, jacuzzi, finn szauna szertartásos felöntésekkel, kerti szauna, laconium, gőzfürdő, aromafényszauna, infraszauna, Kneipp-medence, fitneszés gimnasztikaterem, szolárium, jóga, távolkeleti
masszázsok, ayurveda masszázs.

Germaine de Capuccini arc- és testkezelések,
Christian Breton luxus kozmetikai arckezelések;
Ultratone Futura Pro professzionális arc- és testkezelő rendszer; feszesítő és zsírbontó kezelések,
karcsúsító és feszesítő fürdők, pakolások, manikűr,
pedikűr, fodrászat, krém bár. Arckezelések férfiaknak.

2 természetes megvilágítású konferenciaterem
modern felszereléssel, Esterházy szalon (60 fő,
75 m²) Festetics szalon (60 fő, 75 m²), egybenyitva
(120 fő, 150 m²), Könyvtárterem (50 fő, 96 m²).

Terápia részleg szakorvosokkal, tradicionális hévízi
kúra: eredeti hévízi iszappakolás, gyógymaszszázs, galván- és szénsavas fürdők, balenoterápia,
inhaláció, oxigénterápia, ultrahang, elektroterápia,
denevérpad, kiegészítő kezelések, Holt-tengeri
sóbarlang.

4 salakos tensizpálya (áprilistól októberig), kerékpárkölcsönzés, gimnasztika terem, fitnesz terem
erősítő gépekkel, íjászat, jóga, ellazulási technikák, reggeli vízi gimnasztika, további sport- és
wellness programok, szervezett kirándulások.

Telefon, szatelit flat – screen televízió, DVD
lejátszó, rádió, teaszett, minibár, széf, hajszárító,
egyénileg szabályozható klímaberendezés, WIFI,
balkon vagy terasz. További szolgáltatások: allergiások részére kialakított szoba, mozgássérültek
számára kialakított szobák.
Nemzetközi és magyar konyha, vegetáriánus
ételek, Corvinus Étterem, Shali Mar Bár esténként élőzenével, Pool Bár terasszal.

Agra szalon kandallóval, játszószoba, panorámaterasz, sport shop, ékszer üzlet, porcelán bolt,
butik, bérautó szolgálat, ruhatisztítás.
Ajándékozzon szeretteinek pihenést, feltöltődést!
Válasszon csomagajánlataink közül, állítson össze
egy igazán egyedi ajándékot vagy vásároljon
értékutalványt már 10.000 Ft ártól!

www.lotustherme.net

