Szállásajánló

BONVITAL WELLNESS & GASTRO****superior HOTEL
Hévíz legújabb és egyetlen felnőttbarát szállodája, a négycsillagos Bonvital Wellness &
Gastro****superior Hotel a Tófürdő közvetlen közelében várja a vendégeket. A szálloda a
gasztronómia, a wellness és a gyógyászat területére fókuszáló szolgáltatásaival pedig ideális
választás a kikapcsolódni vágyó pároknak, de még a négylábú kiskedvenceknek is.
pedig párna/fekvőhely is rendelkezésre áll,
hogy igazán kényelmes legyen a szállodai
tartózkodás számukra is.
A szálloda Brix Bistro névre keresztelt
a’ la carte éttermét mindenképpen megéri
kipróbálni, már csak azért is, mert fő specialitása a szezonális és hagyományos alapanyagok felhasználása mellett, az új gasztronómiai trendek bemutatása kreatív és különleges
ízkombinációkkal. Mindezt pedig egy olyan
újszerű designnal megálmodott és a legújabb
irányzatoknak megfelelő környezetben teszik, amely a népszerű turisztikai célpontban
eddig nem volt jelen. Ráadásul a Kiskedvencek számára is látogatható. Jó időben pedig
a tágas teraszon is szunyókálhatnak, amíg a
gazdi a gasztronómiának hódol.

Szállásajánló

A szálloda összesen kilencven szobával várja
a vendégeket, vagyis inkább a kisebb méretű,
intim hangulatú hévízi hotelek közé tartozik.
Ezért is lehet ideális választás elsősorban a
párok számára, ugyanakkor modern bisztrójából leválasztható, jól felszerelt különtermével tökéletes helyszín kisebb rendezvények és
meetingek lebonyolítására is.
A Bonvitalban nemcsak mi érezhetjük
remekül magukat, hanem a négylábú
családtagjaink is, hiszen a hotel erre az
igényre is maximálisan felkészült. Azok,
akik nem szeretnék kiskedvencüket otthon
hagyni, bátran magukkal vihetik a szállodába.
Lehetőség szerint parkettás szobát, etető- és
itatótálat, valamint csemegét biztosítanak a
házi kedvencek számára. A gazdik kérésére
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TISZA BALNEUM HOTEL****
A Tisza Balneum Hotel a Tisza-tó partján
található négycsillagos kutyabarát szálloda. A vadregényes környezet számos
izgalmas felfedeznivalót kínál a kutyáknak
és gazdáiknak egyaránt.
A szállodakomplexumot egy kétemeletes 51
szobás főépület és 16 különálló kétszintes
tóparti apartmanház alkotja. A szálloda örömmel fogadja a házi kedvenceket is, érkezéskor
welcome jutalomfalattal kedveskedve nekik.
A szálloda wellness részlege fedett és szabadtéri medencékkel, szaunával, wellness és
kozmetikai kezelésekkel várja a vendégeket, a
közeli kutyabarát strandon pedig a négylábúaknak biztosít felfrissülési lehetőséget.
A Tisza Balneum Hotel a kényeztető pihenés
és aktív kikapcsolódás tökéletes kombinációját kínálja, a gyalog- és csónaktúrák, valamint
a környékbeli látnivalók nemcsak a vendégeknek, hanem a kutyáknak is felejthetetlen
élményt nyújtanak. A kutyás túrázás célállomása lehet akár a Kiskörei Hallépcső, a Hortobágyi Nemzeti Park, a Tiszaigari Arborétum,
a Karcagi Parkerdő és Lombkorona sétány,
vagy jobb idő esetén a tiszafüredi Mancsos
Pancsoló mini agility pályájával. A sportok
szerelmeseinek a bringás-kutyás tókerülést és
a közös futást javasoljuk. Ha kedvence kedveli
a vízi élővilágot is, a szálloda kenujával útnak
indulhatnak egy kellemes evezős programra.
A csónaktúrákon való részvétel és a horgászat
remek közös program lehet mindkét fél számára. A település minden kikötője beengedi a
háziállatokat és a legtöbb túravezető is szívesen látja csónakjában a négylábúkat.

HOTEL YACHT****
WELLNESS & BUSINESS SIÓFOK
A Hotel Yacht**** Wellness & Business
Siófok kutyabarát szálloda páratlan környezetben, közvetlenül a vízparton, a siófoki vitorláskikötőben található, a városközponttól
mindössze 15 perc sétára. 70 stílusos, főként
erkélyes, légkondicionált szobával várja
vendégeit, melyek között található kifejezetten kutyabarát egység is. Wellness részlege
külön épületszárnyban helyezkedik el, ahol
gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra, és széles
szolgáltatáspaletta (25 méteres úszómedence, gyermekpancsoló, pezsgőmedence, finn
szauna, infraszauna, gőzkabin, sószoba,
pihenősziget, masszázskezelések) szolgálja a
vendégek kényelmét.
Ne hagyja otthon házi kedvencét, ha
elutazik! A családi pihenésről senki sem
hiányozhat, így kis négylábú társa sem! A
siófoki Hotel Yacht**** Wellness & Business
szálloda kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a
kutyussal érkező Vendégek is élvezni tudják a
szálloda szolgáltatásait. A kutyabarát szálloda
plédet, etető- és itatótálat, valamint csemegét biztosít kedvencének a szobában.
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A SERVICE 4 YOU HOTELS
KUTYABARÁT SZÁLLODÁI AZ
ORSZÁG LEGSZEBB HELYEIN
VÁRJÁK VENDÉGEIKET!

