
„Idilli környezet a hét tó partján”

Spirit Hotel 
Thermal Spa*****superior

Sárvár



A Spirit Hotel Thermal Spa, Magyarország legexkluzívabb 5 csillagos szállodája, 

Sárváron. A szálloda dús erdők és a festői hét tó közvetlen szomszédságában, a 

városközponttól pár perces sétára található.



Ötcsillagos környezet, atmoszféra, 

szolgáltatások

10000 m2 alapterületű Oázis wellness-

és fürdőrészleg 

Saját termálkúttal, „Spirit gyógyvízzel” 

rendelkezik

Az esszencia: 4 őselem szimbiózisa, az 

ötödik elem születése, test - lélek -

szellem harmóniája



Szobák

271 szoba és lakosztály

9 különböző szobatípus

Minden igényt kielégítő szobák

Elegáns, egyedileg berendezett szobák

Erkély vagy terasz, és internet hozzáférés 

minden szobához tartozik

Ezen felül az egyes szobatípusokban 

vendégeink kényelmét szolgálja a keleties 

stílusvilágot idéző körágy, a fantáziasarok, 

illetve a pezsgőfürdő.



Kétágyas prémium szoba

Az egyedi beltéri megoldásokat

felsorakoztató szobakategóriánál a 

vendégek választhatnak, hogy

tradicionális franciaágyat vagy két

különálló fekhellyé alakítható ágyat

szeretnének-e.

Kétágyas Prémium szoba 

alapterülete: 31 – 35 m2.

Egyágyasprémiumszoba

A komfortos, szokásosnál

nagyobb ágy, és az igényes

belsőépítészeti megoldások teszik

otthonossá. Egyágyas Prémium 

szoba alapterülete: 23-25 m2



Az attraktív, 230 cm 
átmérőjű, kényelmes körágy 

páratlan körülményeket teremt 
a meghitt együttléthez - akár 

jeles évfordulót ünnepel, akár a 
szerelem kedvéért, vagy éppen 

nászútra érkezik hozzánk

Kétágyas Orientál szoba 
alapterülete: 30 – 37 m2

Kétágyas Oriental szoba



A franciaágy (180×200 cm) vagy 

a két szeparált ágy mellett egy 

tágas fantáziasarok (160x200 

cm) szolgálja a kényelmet, 

elsősorban gyerekes 

családoknak ajánljuk. 

Kétágyas Grand szoba 

alapterülete: 33 – 35 m2.

Kétágyas Grand szoba



Különleges belsőépítészeti 

megoldások, egyedi, 230 cm 

átmérőjű körágy és beépített 

kétszemélyes pezsgőfürdő 

szolgálja a meghittséget és a 

királyi kényelmet. 

Kétágyas King szoba 

alapterülete: 37 m2.

Kétágyas King szoba



A tágas nappaliból és a különálló 

hálószobából álló lakosztályaink 

közül Ön kedvére választhat 

aszerint, hogy franciaágyra vagy 

attraktív körágyra, illetve 

fürdőkádas vagy zuhanyozós 

fürdőszobára vágyik, de azt is 

eldöntheti, hogy legyen-e egy 

alvásra vagy pihenésre szolgáló 

fantáziakuckó a lakosztályában. 

Prémium lakosztály alapterülete: 

42 – 63 m2

Prémium Lakosztály



Pezsgőfürdővel ékesített, 

nagyméretű nappali, meghitt 

hálószoba és tágas fürdőszoba 

szolgálja az exkluzivitást, amit 

az erkélyről a szeme elé táruló 

csodálatos panoráma tesz 

teljessé. 

King lakosztály alapterülete: 60 

– 77 m2.

King Lakosztály



A tágas nappaliból két különálló 

hálószoba nyílik 230 cm 

átmérőjű, attraktív körággyal, 

külön-külön fürdőszobával és 

erkéllyel. Ideális választás akár 

családdal, akár barátokkal 

érkezik hozzánk. 

Queen lakosztály alapterülete: 

80 m2.

Queen Lakosztály



Különleges miliő, ami valódi 

ünneppé varázsolja a nálunk 

töltött napokat. Az egyedi 

belsőépítészeti megoldásokkal 

kialakított 175 m2-es 

lakosztályban a tágas nappali 

mellett három, saját 

fürdőszobás hálószoba várja a 

vendégeket, valamint egy privát 

spa részleg szaunával, 

pezsgőfürdővel és 

nyugágyakkal. 

Elnöki lakosztály alapterülete: 

175 m2.

Elnöki Lakosztály



Onyx étterem

Az ételeket kiváló minőségű alapanyagokból 

készítik el, helyi termelőktől származó 

alapanyagok beszerzésével, megoldást kínál 

minden fajta étel intoleranciára

Éttermet a könnyed elegancia jellemzi, 

amelyhez ugyanúgy illik a legmodernebb 

konyhaművészet, mint a régmúlt idők 

csodálatos bukéja

Ennek megfelelően ötvözik a 

világtrendeknek megfelelő fogásokat a 

magyar és regionális alapanyagokkal, a 

piacvezető italokat a hazai kézműves 

borokkal és sörökkel, az egzotikumokat a 

helyi, szezonális gyümölcsökkel



Harmonikus ízek – mesteri

finomságok

Kiváló alapanyagok, modern 

technológia, klasszikus és újkeletű

receptek

Mindig friss, könnyű, látványos és 

ízletes ételkompozíciók

Különleges desszertek

A kulináris élményeket gondosan

válogatott italok és remekbe szabott

koktélok teszik teljessé



Lobby Bár

Remek kávék, apró sütemények, koktélok és 
teák sokasága és egy finom ital mellett 

kellemes zene és a figyelmes személyzet segít 
elfelejteni a mindennapok okozta stresszt.

Luna Bár

Az éjszaka is nyitva tartó bárunkban remek 
zene, bowling és biliárd is várja a 

vendégeinket.

Oxygen Bár

Oázis fürdőbirodalom szívében található 
bárunkban könnyű falatok, egészséges 

koktélok, egészséges falatok, snack és biszto 
jellegű ételek, gyümölcsös finomságok várják 

a fürdőző vendégeinket.



Rendezvények – ideális helyszín 50 - 300 fő részére

740 m2 rendezvény kapacitás, 5 szekció terem, Minőségi technikai 
felszereltség, Természetes fényű termek, Professzionális F&B szervíz, 

Gálavacsora 300 főig, Csapatépítő programok (beltéri és kültéri)



Konferenciatermek / Teremkapacitások

TEREM MÉRETE BEFOGADÓKÉPESSÉG, ELRENDEZÉS

Széksoros Iskolapados U alak Állófogadás Bankett

Spirit 68 nm 50 fő 40 fő 40 fő 60 fő 40 fő

Föld 68 nm 50 fő 40 fő 40 fő 60 fő 40 fő

Levegő 68 nm 50 fő 40 fő 40 fő 60 fő 40 fő

Víz 130 nm 110 fő 100 fő 100 fő 150 fő 90 fő

Tűz 127 nm 110 fő 100 fő 100 fő 150 fő 80 fő



Konferenciatermek / Teremkapacitások

Beépített és mobil hangtechnika

4K felbontású projektor, mikrofon (hordozható, 

clip)

TV és DVD lejátszó

Flipchart, beépített és mobil vetítővászon

WIFI, HDMI, VGA, vezeték nélküli csatlakozás

Igény szerint bérelhető szimultán tolmácskabin



Konferenciatermek



Oázis Fürdőrészleg

10 000 m2 nagyságú spa részleg, 

1500 m2 vízfelület

22 medence (termál és friss vizes)

25 m úszómedence, élményfürdők, 

gejzírek, sodrófolyosó

9 tematikus szauna

Fitnessterem



Látnivalók a közelben

Szelestei Arbotérum

Sárvár városnézés

Vár-Kastély túra

Csúcsborászat látogatás



Egyéb programlehetőségek

Bowlingpálya

Squashpálya

Két teniszpálya

Környéken lehetőség van nordic walkingra

kerékpározásra és lovaglásra.



Egyéb szolgáltatások

SPIRIT Üdvözlőital

Az „Oázis“ wellness- és fürdőrészleg korlátlan használata

Fitneszterem használat

Korlátlan részvétel a szálloda napi sportprogramjain

Fürdőköpeny használat

Ingyenes internet csatlakozási lehetőség (WIFI)

Szobaszéf





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.


