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HOTEL SILVER RESORT**** 
8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u.4.

Füred a Balaton-part legrégebbi üdülőhelye. Ismertségét a Balaton közelsége mellett elsősorban szénsavas 
forrásainak és mediterrán jellegű klímájának köszönheti. Térségét már az ősember is lakta. Első ismert lakói 
a rómaiak voltak, emléküket számos kiásott épületrom és síremlék jelzi.
Széchenyi István kezdeményezésére innen indult el 1846-ban az első balatoni gőzhajó, a Kisfaludy. Füre-
den hajógyár is létesült. Főként a kiegyezés utáni időszakban kedvelt találkozóhelye lett a politikusoknak, 
művészeknek; ekkor kezdődött a település nagyobb fellendülése, feltöltötték a tó partját, kialakították a 
sétányt, magánvillák épültek, megépült a kórház déli szárnya.
1971-ben Füredet Magyarország első gyógy- és üdülőhelyi városává nyilvánították. Balatonfüred 1987 óta 
„A szőlő és a bor nemzetközi városa”.
A Silver Resort ****komplexum a parti városrész központjában, a Tagore sétány és a hajókikötő, valamint a 
reformkori városrész közvetlen szomszédságában, a vízparton nyújt minden igényt kielégítő szolgáltatást 
az aktív pihenésre és üdülésre vágyóknak, a vitorlázás szerelmeseinek.
Harmónia és visszafogott elegancia jellemzi a szálloda szobáinak berendezését. Egyedi színvilág, mediter-
rán hangulat, páratlan panoráma és balatoni naplemente, melyek mindegyike különleges élménnyé vará-
zsolja az itt tartózkodást.
A Kékszalag Vitorlás Verseny a Silver Resort melletti kikötőből rajtol, de a balatonfüredi aquapark, gyalog- 
és kerékpár túra útvonalak, a különféle zenei fesztiválok szintén perceken belül elérhetőek a szállodából.

Szobaárak tartalmazzák: 

szállás svédasztalos reggelivel, wellness részleg korlátlan használata (meleg vizes medence, gyermek-
medence, pezsgőfürdő, aromazuhany, mediterrán pihenő, tepidarum, caldarium, frigidarium, sókamra, 
Kneipp taposó, közvetlen vízparti fi nn szauna, infraszauna, fi tness terem), fürdőköpeny használat, péntek-
szombatonként 15-16 óra között tea, kávé és sütemény.

Egyéb szolgáltatások:

masszázs, fodrászat, arckezelések, bor-, pezsgő- és pálinkakóstoló, konferenciaterem.

Fakultatív programlehetőségek:

• Vitorlázás

• Horgászat

• Jókai Emlékmúzeum

• Blaha Lujza Villa

• Tagore sétány

• Kirándulások (Tihany, Csopak)

• Veszprémi Állatkert

• Golf (Balatonudvari)

• Anna Bál


