
Tarcal

„Ötcsillagos pihenés”

Andrássy Rezidencia 
Wine&Spa*****



2008. május 16-án nyitotta meg kapuit, azóta is egyedülálló szolgáltatásokkal és 

minőséggel várja vendégeit Tokaj-hegyalján.





41 szoba 

4 különböző szobatípus elegáns és 

egyben kifinomult, modern stílust 

képvisel 

Wi-Fi, LCD TV, minibár, széf

Hajszárító, Köntös és papucs 

Fürdőkád, rögzíthető kézi 

zuhannyal

Egyedileg szabályozható, zajtalan 

légkondicionáló



Superior szoba

Egybenyíló szobák

Akadálymentesített szoba 
elérhető

Kérésre pótágyazható

Háziállat felár ellenében 
engedélyezett

Nemdohányzó

Mérete: 30 m2

2+1 fő



Deluxe szoba

Ággyá alakítható kanapé

Kérésre pótágyazható

Háziállat felár ellenében 

engedélyezett

Nemdohányzó

Mérete: 45 m2

4 - 5 fő



Premium lakosztály

Tágas nappalival és hálószobával

Ággyá alakítható kanapé

Kérésre pótágyazható 

Nemdohányzó 

Háziállat felár ellenében 
engedélyezett 

Mérete: 50 m2

4-5 fő



Andrássy lakosztály

Két hálószobával, egy tágas nappalival 

és egyedien felszerelt fürdőszobákkal

Ággyá alakítható kanapé, 

Ülőgarnitúra

Íróasztal

Mérete: 110 m2

Háziállat felár ellenében engedélyezett 

Kérésre pótágyazható 

Nemdohányzó 

6 fő



Esszencia Étterem

Egyedülálló miliő 

Gourmet fogások

Tokaji borrégió legkiválóbb nedűi

Tokaj-hegyaljai magas minőségű borok és 

a nemzetközi konyha tudatos ötvözete, a 

hagyományos értékek megőrzésével

Több mint 25 borász 80 féle bora közül 

válogathat egy helyen

Borkóstolók, borvacsorák



Kitűnő konyha

Biztosan jól indul majd napja, ha 

pezsgős büféreggelivel kezdi!

Szállodánk vendégei részére

vacsoraidőben félpanziós

menüválasztásos lehetőséget is 

kínálunk

Csoportoknak örömmel állítunk össze

személyre szabott ajánlatokat, akár 90 

fő részére is

Hangulatos környezet



Átrium Bár

Szállodánk egyedülálló télikertjét egész

nap beragyogja a nap fénye

Élvezze a nyugalmat, dőljön hátra és 

engedje, hogy a konyhafőnökünk által

kiválasztott gasztronómiai

különlegességek mellé egy egzotikus

koktélt, vagy számos boraink egyikét

alánjuk



Rendezvények

Rendezze exkluzív helyszínen konferenciáját, üzleti találkozóját, csapatépítő 

rendezvényét vagy esküvőjét az Andrássy Rezidencia Wine & Spa-ban! 

A patinás 17. századi épület különleges miliőt, klasszikusan elegáns, 

ötcsillagos környezetet és modern technikai felszereltséget kínál azoknak, akik 

igazán egyedi és igényes rendezvényt kívánnak tartani.

Ideális 40-80 fős (egy- vagy kétágyas használattal) céges tréninges, 

csapatépítők, felsővezetői elvonulásokra.



Konferenciatermek / Teremkapacitások

TEREM MÉRET BEFOGADÓKÉPESSÉG, ELRENDEZÉS

Széksor Iskolapad U alak Körasztal Állófogadás

Andrássy 

Terem
90 nm 80 fő 70 fő 40 fő 48 fő 90 fő

Szalon 84 nm 50 fő 30 fő 15 fő 40 fő 70 fő

Nagy 

tárgyaló
35 nm 30 fő 24 fő 16 fő 16 fő 15 fő

Kis 

tárgyaló
21 nm 20 fő 12 fő 10 fő 16 fő 10 fő

Étterem 90 nm - - 30 fő 32 fő 100 fő

Átrium 

Bár
224 nm 90 fő 90 fő 60 fő 72 fő 100 fő

Hangosítás, vetítővászon, projektor, flipchart, jegyzettömb, íróeszköz, 

légkondícionálás



Wellness

Úszómedence

Pezsgőfürdő

Barlangfürdő

Spa termek

Finn- és infraszauna

Jéghideg merülőmedence

Gőzkabin, Sókamra

Vinosense Beauty&Spa



Programajánlatok

Borlovag túra

Borkészítési mesterkurzus

Dereszla dűlő-túra

Bor-pókerverseny

Bodrogkereszt túra

Boratlonozás

Nappali/éjszakai túra a Zemplénben



Egyéb programlehetőségek

Spa részleg

Pro-outdoor csapatépítő programok

Activiteam – Art csapatépítő programok

Helia-D Herba Kastély csapatépítő programok



Egyéb szolgáltatások

24 órás recepció & Roomservice

Erzsébet utalvány elfogadó hely

Térítésmentes parkoló

Vinotéka Tokaj-Hegyalja válogatott boraival

VinoSense Spa részleg

VinoSense Beauty&Spa szépségszalon



Kapcsolat
www.salessolutions.hu

Szerzői jogok: Ez a dokumentum a Hotel Sales Solutions Kft. tulajdona. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik.

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a dokumentum egészének vagy részeinek feldolgozása, terjesztése.


