SZOBÁK • ROOMS • ZIMMER
Kétágyas szoba

Double room

Doppelzimmer

136

SÁRVÁR

Megközelíthetőség / Transportation / Anreise

DIE KRAFT DER NATUR
SPÜREN
``Atemberaubende Flora und jahrhundertealte Bäume.
``Genießen Sie ein großes Angebot an wohltuenden und
entspannenden Kuren in dem Bad des Hotels, das vom
seidigen Sárvárer Thermalwasser gespeist wird und zu den
„Member of the Royal Spas“ Europas gehört.
``Machen Sie täglich Spaziergänge in dem schönen, 200 Jahre
alten Arboretum, im ehemaligen Parks des letzten
Bayernkönigs, das direkt vom Hotelgarten aus zugänglich ist.
``Ein perfekter Ort für vollkommene Entspannung, wo Dich
die heilende Natur in die Arme nimmt und die gemütliche,
freundliche Atmosphäre verwöhnt.
``Alles unter einem Dach: Gesundheitszentrum, Pools und
große Saunawelt, köstliche Küche mit einer großen Auswahl
gesunder Gerichte.

ZIMMER UND DIENSTLEISTUNGEN
136 Zimmer, teilweise mit Klimaanlage. Balkon oder
französischer Balkon, Fön, Bademantel, Telefon, TV, Wireless
Internet, Minibar. Zimmer mit Verbindungstür, Zimmer
für Gehbehinderte. Kostenfreier Parkplatz, Zimmerservice,
Wäscherei, Souvenirgeschäft, Kartenspielzimmer, Bibliothek.
RESTAURANTS
Restaurant Nádor und Terrasse mit ungarischer und
internationaler Küche, Schonkost, vegetarischem Angebot.
Atrium Coffee Shop und im Sommer ein Gartenbar steht
zusätzlich zur Verfügung.
HEALTH SPA & WELLNESS
Thermalhallenbad und offenes Thermalbad (13,5 x 8 m, 28-32 °C
und 12,5 x 8 m, 36 °C), Thermal Erlebnisbad mit Jacuzzi und
Massagedüsen (ca.104 m2, 30-34 °C). Schattiger Kurpark
mit Liegewiese und Liegestühlen. Saunawelt: finnische
Sauna, Infrasauna, Aromakabine und Dampfgrotte,
Entspannungsraum mit Ruhebänken von Zsolnay und
Trinkbrunnen. Kur- und Wellness Center mit traditionellen
Therapien und Medical-Wellness-Behandlungen.
FITNESS & BEAUTY
Danubius Premier Fitness Studio, Gymnastikprogramme
in Gruppen. Fahrradverleih, Schwingkegel, Tischtennis,
Gartenschach, Pétanque (Boccia), Sportanimation, Nordic
Walking, Wai Tan Kung, Aqua Fitness.
Schönheitssalon, Pediküre, Maniküre, Solarium.
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AHOL ÁTÖLEL A TERMÉSZET

``Gyönyörű zöld környezetben, a hotel kertjéből nyíló
10 hektáros Sárvári Arborétum szomszédságában.
``Szülessen újjá a selymes sárvári gyógyvíz erejével, gyógyító
és kényeztető kezeléseinkkel a szálloda fürdőjében, mely
az Európai Királyi Fürdők Szövetségének is tagja.
``Ideális hely a tökéletes pihenéshez! Termál medencék,
tágas szauna világ és csábító ízek a szálloda éttermében.
``Fedezze fel a park évszázados famatuzsálemeit
növényritkaságait és csodálja meg a reneszánsz Nádasdy
várkastély kincseit!
``A szálloda gyógy-wellness központjában a természet
erejével regenerálódhat.

SZOBÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
136 szoba, részben erkéllyel, fürdőszoba, hajszárító, fürdőköpeny,
telefon, TV, minibár. Légkondicionált, összenyitható és
speciálisan mozgássérültek részére kialakított szobák.
Ingyenes parkoló, szobaszerviz, WIFI, mosoda, ajándékbolt,
könyvtár, kártyaszoba. Nemdohányzó szálloda.

WHERE NATURE
AND HEALING EMBRACE

VENDÉGLÁTÁS
Nádor Étterem magyar és nemzetközi konyha ízeivel és kímélő,
wellness menüvel. Átrium kávéház, nyáron kerti bár a szabadban.

``Breathtaking flora and lush natural woodland.

GYÓGYÁSZAT ÉS WELLNESS
Nyitott és fedett termál medence (13,5 x 8 m, 28-32 °C és
12,5 x 8 m, 36 °C), termál élményfürdő pezsgőfürdővel,
víz alatti testmasszázzsal. (kb.104 m2, 30-34 °C).
Árnyas kert, napozó terasszal, pihenőágyakkal. Szauna világ
(finn szauna, infraszauna, aromakabin, gőzfürdő), pihenő
Zsolnay padokkal és ivókúttal 140 m2-en. Gyógy és Wellness
központ: tradicionális gyógykúrák és wellness programok.

``Take a walk in the beautiful 200-year-old arboretum,
accessed directly from the hotel‘s garden.

FITNESS & BEAUTY
Danubius Premier Fitness Stúdió: fitness terem, csoportos
mozgásprogramok. Kerékpárkölcsönzés, teke, asztalitenisz,
kerti sakk, pétanque, nordic walking, wai tan kung, aqua
fitness.
Szépségszalon, manikűr, pedikűr, szolárium.

``Enjoy an array of rejuvenating and relaxing treatments
in the hotel‘s spa, fed by Sárvár’s thermal water and
a member of the Royal Spas of Europe.

``Stroll in the Royal Park, thick with the scent of colourful
blooming rhododendrons.
``A perfect place for total relaxation. Medical centre, pools
and spacious sauna “world”, delicious cuisine featuring
a selection of healthy menus.

ACCOMMODATION & FACILITIES
136 rooms with balcony or French balcony, hairdryer,
bathrobe, telephone, TV, wireless internet, minibar. Some
rooms have air-conditioning. Connecting rooms and rooms
for disabled. Free car park, room service, laundry, souvenir
shop, cardplaying room, library. Non-smoking hotel.
DINING
Nádor Restaurant with terrace serves Hungarian and
international cuisine as well as dietary dishes. Atrium
espresso and a garden bar in summer.
HEALTH SPA & WELL-BEING
Indoor and outdoor thermal bath (12.5 x 8 m, 36 °C and
13.5 x 8 m, 28-32 °C), thermal adventure pool with Jacuzzi,
massage showers and underwater jets (ca. 104 m2, 30-34 °C).
Spacious garden, sunbathing area, sunbeds.
Sauna “world” with traditional Finnish sauna, infrared sauna,
aroma cabin and steam room, relaxing area with Zsolnay
relaxation benches and drinking fountain. Therapy and
Wellness Centre with medical spa therapies
and wellbeing treatments.
FITNESS & BEAUTY
Danubius Premier fitness studio: supervised fitness
programmes. Bicycles, skittles, table-tennis, garden chess,
pétanque, Nordic walking, wai tan kung, aqua fitness.
Beauty parlour, pedicure, manicure, solarium.

