TISZA BALNEUM TERMÁL
HOTEL****
Tiszafüred, Húszöles út 27, 5350 Magyarország
A Tiszafüredi szállodakomplexumot egy kétemeletes 51 szobás (44 db kétágyas és 7 db lakosztály) főépület és 8 különálló kétszintes cölöpökön álló ház alkotja, ahol további 16 apartmanban élvezhetik
vendégeink a vadregényes Tisza-tó által nyújtott lenyűgöző kilátást.
Szállodánk parkjában csónakkikötő, napozó és horgászstégek állnak vendégeink rendelkezésre. A
belsőépítészet kialakításánál bútoraink és textíliáink kiválasztásánál is a természetes anyagok használata dominált. A szobáink légkondicionáltak, minibárral, TV-vel, vezeték nélküli internet hozzáféréssel,
telefonnal, saját széffel és hajszárítóval felszereltek.
A Balneum SPA fedett és nyitott élményfürdői, finn szaunái, gőzfürdője, fitneszterme, és magas színvonalú masszázsai, arc- és testkezelései együttesen szolgálják a kényeztető feltöltődést.
Éttermünkben a felszolgált nemzetközi és regionális specialitásaink és a magyar borok fenséges íze,
éttermünk teraszának egyedülálló tóparti panorámája fontos szerepet játszik a magas színvonalú kiszolgálásban .

A csomagárak alaptartalma:
• Szállás büféreggelivel, és vacsorával (A vacsora italt nem tartalmaz. Típusa a házban tartózkodó
vendéglétszám függvénye: svédasztalos vagy a’la carte.)
• Balneum Spa korlátlan használata (2 fedett TERMÁL VIZES medence, 1 átúszó medence, 1 pezsgőfürdő,
finn szauna, gőzkabin), Kültéri úszómedence használata (szeptember 30-ig)
• Szauna rituálé szombatonként MóKaland játszóház gyerekeknek, Családbarát szolgáltatások, Fitness
terem korlátlan használata, röplabda pálya használata, fürdőköpeny használat gyerekeknek és
felnőtteknek
• korlátlan internet használat
• díjmentes parkolás

Fakultatív programok:
• Tiszavirág Ártéri Sétaút
• Örvényi Pákász Tanösvény
• Tisza-tavi Ökocentrum
• kétéltű túra a Tisza-tavon
• csónaktúrák
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kézműves programok (fazekasság, bőrművészet)
lovaglás
lovaskocsikázás és lovasszánozás időjárásnak megfelelően
nordic walking
kenuzás
kerékpározás időjárástól függően
jégtúrák a Tisza-tavon időjárásnak megfelelően
Kézműves Sajtműhely Poroszlón

Megközelíthető:
Budapesttől az M3-as, illetve a 33-as főúton,másfél órányira, Debrecen város repterétől a szálloda 70
kilométerre helyezkedik el. Tiszafüred kedvező földrajzi adottsága lehetővé teszi, hogy a szálloda
vendégei megismerkedjenek a környék nevezetességeivel (Hortobágy, Eger, Tokaj), önálló vagy szervezett
kirándulások keretében.
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