
„Hévíz Kincse”

Naturmed Hotel Carbona****
Hévíz



Hévízen, a fürdőváros központjában, egy 4,6 hektáros arborétumszerű parkban 

helyezkedik el, ahol mediterrán környezetben várja vendégeit egész évben.



Csodálatos élményfürdő

1000 m² vízfelület

Klimatizált szobák

Római korok hangulatát idéző termálfürdő

Sok-sok terápiás és wellness-lehetőség



Szobák

260 klimatizált szoba

Standard, standard+ , superior, 

lakosztályok, családi szobák, elnöki 

lakosztály  

Mindegyik szobához tartozik, erkély, 

zuhanyzó/fürdőkád, hajszárító, telefon, 

TV, rádió, minibár és szobaszéf

Emellett mozgássérültek és 

allergiások részére speciálisan 

kialakított - szobák, apartmanok is 

várják a vendégeket

A szállodai tartózkodás idejére 

fürdőköpenyt biztosítunk vendégeink 

részére



Strandard Szoba

Harmonikus színvilág és kényelem

Standard Plus Szoba

Újonnan felújított szobák 

textíliáin a föld színei köszönnek 

vissza

A kényelemről Cardo ágymatrac, 

Billerbeck ágynemű és Yves 

Rocher fürdőszobai bekészítés 

gondoskodik. 

A szobák pótágyazhatóak.



A felszereltsége megegyezik a 
standard plusz szobák 

felszereltségével, viszont 
méretük nagyobb, így hosszabb 
pihenés esetén ideális választás 

Legújabb Cardo ágymatracok 
és Billerbeck ágyneműk, Yves 
Rocher fürdőszobai bekészítés

Kávé tea és vízforraló 
bekészítés 

A szobák erkélyesek és pótágy 
vagy kiságy elhelyezése 

megoldható

Superior Szoba



Kiskanapéval ellátott erkélyes 

szobák

A szobák mérete megegyezik a 

superior szobák méretével, 

egylégterűek

Legújabb Cardo ágymatracok, 

Billerbeck ágyneműk és Yves 

Rocher fürdőszobai bekészítés

Kávé tea és vízforraló bekészítés a 

szobában

Superior Family Szoba



Két egymásba nyíló szoba 

(hálószoba és nappali), 

valamint az erkély biztosítja a 

nyugalmas és gondtalan 

pihenést

Legújabb Cardo ágymatracok, 

Billerbeck ágyneműk és Yves 

Rocher fürdőszobai bekészítés

Kávé tea és vízforraló 

bekészítés a szobában

Standard Lakosztály



Két szobából állnak, egy hálószoba és egy

nappali, valamint egy nagyobb

fürdőszoba (zuhanyzóval és 2 

mosdókagylóval) szolgálja vendégeink

pihenését

Ideális választás azok számára, akik az

otthon kényelmét a szállodai tartózkodás

alatt is élvezni szeretnék

Az exkluzív berendezés és a harmonikus

színvilág különleges hangulatot biztosít

Rottex ágymatracok és Naturtex

ágyneműk, Yves Rocher fürdőszobai

bekészítés, kávé tea és vízforraló

bekészítés

Superior Lakosztály



A lakosztály berendezése és 

hangulata a visszafogott

eleganciát tükrözi

A nappaliból és a hálószobából

álló kiselnöki lakosztály

minden igényt kielégít azok

számára, akik a stresszmentes

pihenésre vágynak, 

szeretnének nyugalomban

tölteni pár napot

Manager Lakosztály



A Hévízi viszonylatban egyedülálló a csaknem

120 m²-es elnöki lakosztály

A kétszintes elnöki lakosztály alsó szintjén

található a nappali kandallóval, étkező, 

minikonyha, hálószoba jacuzzival

A gondtalan pihenést és kikapcsolódást a felső

szinten lévő pezsgőfürdő, szauna és a terasz

biztosítja

A felszereltségen kívül a luxuspihenést olyan

plusz szolgáltatások teszik teljessé, mint a 

teljes panziós ellátás, illetve a naponta 1 

hátmasszázs, mely kérésre a lakosztályban is 

igénybe vehető

Az elnöki lakosztály egy vagy két fő részére

foglalható

Elnöki Lakosztály



Attila étterem

Arborétumszerű parkra néző luxus 

színvonalú

Nemzetközi, vegetáriánus és diétás 

ételspecialitások

Az egészséges táplálkozás alapszabályait 

figyelembe véve készítik a legízletesebb 

reform ételeket

Nagy figyelmet fordít Zala megye 

gasztronómiájának megismertetésére 

Több mint 50 féle palackozott borkínálattal 

kívánják prezentálni Magyarország jobbnál 

jobb borvidékeit



Platán Café & Juice Bár

Szálloda központi részében foglal helyet az öreg platánfa

köré épült, üvegtetős, napfényes és egyedi hangulatot

áraszt. Kínálata széleskörű: tea- és kávékülönlegességek, 

frissen préselt gyümölcs- és zöldséglevek, koktélok, 

házias sütemények, és egyéb snack ételek.

Carolina Bár

A szálloda báltermének szomszédságában található, az

esti szórakozáshoz kiváló helyszín. A bár megfelelő

atmoszférát biztosít akár egy kellemes hangulatú baráti

beszélgetéshez, vagy egy fergeteges zenés-táncos

mulatsághoz.

Neptun PoolBár

Szálloda uszoda/élményfürdőjének területén található. A 

szálloda arculatához alkalmazkodva könnyű salátákat és 

snack ételeket kínál a wellness életmód velejárójaként. 

Italkínálatában megtalálhatók az egzotikus

gyümölcslevek és frissítő koktélok egyaránt.



400 m² es, 3 részre szekcionálható bálterem, Rómeó és Júlia szekciótermek, 
melyek 75 és 108 m²- esek

Rendezvényhelyszín - ideális 30 - 300 fős rendezvényekhez



Konferenciatermek / Teremkapacitások

TEREM MÉRETE BEFOGADÓKÉPESSÉG, ELRENDEZÉS

Széksoros Iskolapados U alak Bankett

Carmen 400 nm 300 fő 270 fő 80 fő 240 fő

Júlia 73,6 nm 40 fő 30 fő 20 fő -

Rómeó 107,6 nm 80 fő 60 fő 40 fő -

Böjti Bázis 37,2 nm 18 fő - 14 fő -

Tárgyaló 47,3 nm - - 20 fő -



Konferenciatermek



Fürdő - és Szaunavilág

1000 m
2 

vízfelület

Hidromasszázs medence 

Szabadtéri élményfürdő (egész évben) 

Római korok hangulatát idézo ̋

termálfürdő saját 

termálvízzel 

Finn szauna, aroma kabin, infraszauna, 

gőzfürdő, sókamrák 



Látnivalók a közelben

Kenutúrák, hajózás, vitorlázás a 

Balatonon

Golf, kalandpark

Egregyi bortúra

Segway túrák, kerékpártúrák

Hőlégballonozás

Festetics kastély - Keszthely

Kis-Balaton (madár- és bivalyrezervátum)

Buddhista sztupa - Zalaszántó

Afrika múzeum - Balatonederics



Programok a szállodában

Teniszpályák

Élőzenés táncestek

Csoportos mozgásprogramok

(joga, aqua tréning, relaxáció, gerinctréning, stb)

Kiegészítő kezelések

(Natúrmedicinás kezelések, böjti és fogyókúra programok, 

Thalasso terápia, Ájurvéda, Alternatív és keleti

masszázsok, Immunrendszer ero ̋síto ̋, preventív kezelések, 

Különleges aktivitások és testgyakorlatok)

Állapotfelmérések

Esteticum Beauty Salon

Orvosesztétikai kezelések



Egyéb szolgáltatások

SZÉP Kártya elfogadóhely

Parkoló

Korlátlan szabadtéri élményfürdő, uszoda, szauna, gőzfürdő, 

aromakamra, tepidárium, wellness-medence, termálfürdő, Kneipp 

taposómedence használat

Napozóterasz nyugágyakkal, fitnesz-terem használat, szervezett 

túrák a szabadban

Fogászati kontrollvizsgálat a Gelencsér Dentál szállodai fogászati 

rendelőjében (hétfőtől péntekig)

Rekreációs és preventív sportprogramokon való részvétel

Dietetikus tanácsadás





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.


