SALIRIS RESORT - SPA &
CONFERENCE HOTEL ****
Egerszalók, Forrás utca 6, 3394 Magyarország
A Saliris egy összetett fantáziaszó, jelentése „sószivárvány”. Utal egyrészt az Egerszalók jelképévé vált
sódombra, másrészt arra a sokszínűségre melyet a Resort nyújt. Egerszalók igazi nevezetessége a község
déli részén, a föld mélyéből feltörő termálforrás és a lefolyó víz által létrehozott mészkődomb, mely az
évek során Sódomb néven vált ismerté. A 65-68 Cº-os ásványi anyagokban igen gazdag gyógyvíz
folyamatosan építi az impozáns látványt nyújtó csipkézett, fehér képződményeket.
A nátriumot is tartalmazó, kalcium-magnézium hidrogén karbonátos gyógyvíz, melynek metakovasav tartalma is jelentős, a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Az évek során
a mészkődomb a környék szimbólumává és védjegyévé vált. Az Európában egyedülálló látványhoz hasonló természeti képződmény még két helyen található a világon, Törökország ázsiai részén Pamukkaleban, valamint az Egyesült Államokbeli Yellowstone Nemzeti Parkban.
Az első kutat kőolaj és földgáz után kutatva 1961-ben fúrták, a második furásra 1987-ben került sor. A
2011 augusztusában megrendezésre került Gyógyvíz Ünnep keretén belül ünnepeltük a félévszázados
évfordulót.
A Saliris Resort 204 szobája közül 99 Standard (ebből 40 összenyitható), 3 akadálymentesített, 58
Superior, 34 Superior plus, 9 Lakosztály és 1 Luxus lakosztály. Valamennyi szoba felszereltségéhez
tartozik a sík képernyős televízió számos csatorna hozzáférését lehetővé téve, telefon, vezeték nélküli
internet kapcsolat, mini-bár, széf, légfűtés-hűtés, kávé és teakészítés lehetősége, fürdőköntös bekészítés
valamint külön fürdőszobai és wellnes törölköző, illetve szaunalepedő. A szobák mindegyike teraszos.
A fürdő közvetlen megközelítése egy üvegfolyosón keresztül történik, ahol 1.900 nm vízfelület, 17 medence kínál emlékezetes felüdülést. A gyógymedencék gyógyvíz cseréjére naponta kerül sor. A SzaunaVilág és a rönkfa szaunák szauna-ceremóniákkal egyedülállók a régióban.

A csomagárak tartalmazzák:
• szállodai elhelyezés nemdohányzó szobában
• vendéglátás: gazdag svédasztalos reggeli és bőséges vacsora: 2 előétel, 3 leves, 5 főétel, 3 köret,
2 desszert, friss és savanyított zöldségekből készült saláták, gyümölcsbár - szezonális és déli
gyümölcsök széles választéka, tészta sarok és gyermek ajánlat (italfogyasztás nélkül).
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• Thermal Spa - 1900 m2 vízfelületen egész évben nyitvatartó 17 kül- és beltéri élmény- és
gyógymedence, pezsgőfürdő, csúszda, gyermekmedencék (a szaunavilág kivételével) és fürdőköpeny
korlátlan használata
• vezeték nélküli internet hozzáférés a szállodai szobákban.

Fakultatív programajánlat:
• Eger nevezettességei
Sódomb Egerszalók igazi nevezetessége a község déli részén, a föld mélyéből feltörő termálforrás és
a lefolyó víz által létrehozott mészkődomb, mely az évek során sódomb néven vált ismertté.. A víz
magasabb hőmérsékleten több sót képes az oldatban tartani, ezért a kihűlő víz telítődik sókkal és így
a felesleges sótartalom kiválik belőle. Ezek kis gátakat, lépcsőket képeznek és ezeken az apró
vízesésekkel határolva folyik le a karsztvíz, ezzel is gyorsítva a mészkőkiválást.
• Futópálya
• játszótér
• Jóléti tavak
• madárház
• kaptárkövek
• egerszalóki barlanglakások
• lepkemúzeum
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