KEHIDA TERMÁL HOTEL****
8784 Kehidakustány, Kossuth u.62
Ősi története Kehidának és Kustánynak az írott történelmet megelőző korig nyúlik vissza. Legjelentősebb
régészeti emlékeinket a falu közvetlen határában feltárt avar kori temetők adják. Írott forrásban először
Kustány nevével találkozhatunk 1181-ben, Kehidáéval 1232-ben a híres kehidai oklevélben.
A mai is álló kúriát valamint a barokk templomot a Hertelendy család építette az 1700-as években. Kehidán
élt 1808-1854-ig kehidai Deák Ferenc az első független magyar kormány igazságügyi minisztere. A XX.
században a Deák birtokon létrehozott mezőgazdasági szakiskola működése biztosította, hogy a település
továbbra is a környék szellemi központja maradhatott.
A kehidai fürdőkomplexum 2.600 m2 vízfelülettel, 13 medencével, több mint 2.000 ingyenesen használható nyugággyal, ingyenes parkolási lehetőséggel várja kedves vendégeit.
A Kehida Termál Hotel****, Hertelendy Ház****, Élményfalu*** változatos szobatípusokat kínál wellness
hétvégék, családi üdülés, gyógy kúrák idejére. A családbarát szálloda maximális kényelmet biztosít kisgyermekkel érkezők számára speciálisan kialakított szobáival, valamint széles körű bababarát szobai bekészítéseivel.
A kehidai gyógyvíz többféle aktív hatóanyagot tartalmaz. A víz magas szulfidion-, valamint széndioxidtartalma garantálja a különleges gyógyhatást. Kültéri medence élményelemekkel és csobogókkal, hullámmedence, gyermekpancsoló stb. szauna oázis: finn szaunák, zeneterápiás aroma- infrakabin, jacuzzi.
Szobaár tartalmazza:
Az árak tartalmazzák a szállást félpanzióval, egész napos fürdőbelépőt a Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdőbe szauna használattal, fitneszterem, zárt parkoló.
Egyéb szolgáltatások:
Családi wellness programok keretében masszázsokat, testkezeléseket, aromafürdőket, babaúszást, a Csemete Kuckóban gyermek programokat ajánlanak a fürdőzés kiegészítéseképpen. A szálloda konferencia
terme, valamint az exkluzív Hertelendy Ház**** ideális helyszíne céges rendezvényeknek, tréningeknek,
meetingeknek.
Fakultatív programlehetőségek:
• Kehidakustány- Deák Kúria, Deák –kút
• Kallósd - kerektemplom ( 3 km )
• Kis-Balaton –Kányavári sziget ( 25 km )
• Zalavár – ókori bazilika romjai ( 20 km )
• Keszthely – Hévíz ( 15 km )
• Vártúrák: Szigliget-Sümeg-Rezi ( 25 km )
• Badacsony ( 30 km)
• Zalaegerszeg - Göcseji Falumúzeum ( 30 km )
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