
Harkány

„A gyógyító élmény”

Thermal Hotel Harkány



Dél-Dunántúl egyetlen gyógyszállodája 2010 óta megújult formában várja vendégeit. 

Budapesttől 240 km-re, 2,5 órányira autóval.





Mediterrán hangulat, 

Kellemes környezet

Összesen 131 db szobával várja 

vendégeit - superior és standard 

kategóriában

Feltöltődést és teljes 

újjászületést kínál

Egészségmegőrzést és 

eredményes gyógyulást

Wellness részleg

Kulináris élvezetek



Standard szoba

Hajszárító

Fürdőköpeny

TV, Wi-Fi

Minibár, Széf

Erkély

Igény szerint pótágyazható

Igény szerint összenyitható 
szobák is biztosítottak

Három ágyas szobák is 
elérhetők



Standard apartman

Két légtérrel rendelkező szoba

Két fő részére alkalmas kanapé

Igény esetén plusz pótágy vagy 

babaágy kérhető

Hajszárító, Fürdőköpeny

TV, Wi-Fi

Minibár, Széf

Erkély



Superior szoba

2 BoxSpring ágy

Hajszárító, Fürdőköpeny

LCD TV

Wi-Fi

Minibár; Széf

Klíma

Erkély 



Superior medium szoba

2 BoxSpring ágy

Kihúzható kanapé 1 vagy 2 fő 

részére

Forgatható LCD TV

Wi-Fi

Minibár, Széf

Fürdőköpeny, Hajszárító

Klíma 



Superior apartman

2 BoxSpring ágy

Kihúzható kanapé 1 vagy 2 fő 

részére

Forgatható LCD TV

Wi-Fi

Minibár, Széf

Fürdőköpeny, Hajszárító

Klíma



Oliva és Mediterrán étterem

Magyaros ízektől a modern 
konyha remekeiig sorakoztatjuk 

fel ételválasztékunkat, a 
vegetáriánus, ételallergiás illetve 
speciális diétát követő vendégek 

részére pedig külön étrendet 
állítunk össze

Ételválasztékunkat a 
közeli Villányi Borvidék 

borai teszik teljessé

Tágas, modern terekkel

60 + 110 fő részére



Lobby Bár és Klubhelyiség

Bár:

Széles italválasztékkal, gazdag 

snack kínálattal

50 fő részére

Klub:

Közvetlen kapcsolattal az 

étterem felé

Biliárd asztal

30 fő részére



Ideális nagy létszámú szimpóziumok, konferenciák, meetingek, továbbképzések lebonyolítására

A rendezvények kényelmét a tágas, regisztrációra alkalmas információs-pulttal is rendelkező előtér 

és a gondozott parkra nyíló külön bejárat biztosítja

A szálloda szobák tekintetében max. 130-260 fős csoportok fogadására ideális (egy- vagy kétágyas 

használattal)

Rendezvények - 300 m2 - en, 4 rendezvényterem 30 - 350 főig



Konferenciatermek / Teremkapacitások

Terem Méret (m) U-alak Színházszerű 

elrendezés

Iskolapados 

elrendezés

I. Cikász 6.5 x 8 25 fő 80 fő 40 fő

II. Magnólia 6.5 x 11 30 fő 90 fő 40 fő

III. Leander 6.5 x 11 30 fő 90 fő 40 fő

IV. Cédrus 6.5 x 11 30 fő 90 fő 40 fő

I.+II. 13 x 11 50 fő 180 fő 105 fő

I.+II.+III. 19.5 x 11 80 fő 270 fő 150 fő

I.+II.+III+IV. 26 x 11 105 fő 350 fő 195 fő

I.+II.+III+IV.

+ étterem 300 fő széksorosan

A konferenciára érkezők számára egy 150 kocsi fogadására alkalmas zárt parkoló áll a 

rendelkezésre, így biztosítva a kényelmes érkezést és tartózkodást



Konferenciatermek alaprajza

Beépített és mobil hangtechnika, Projektor (4 db) + vetítővászon (4 db), Mikrofon, 

TV, DVD lejátszó, Flipchart, Wi-Fi, Igény szerint bérelhető tolmácsberendezés, 

Teremhez tartozó saját tolmácsfülke, Teljes sötétítési lehetőség, klíma, internet 

és wifi az összes teremben



4 szekcióra bontható a 350 fő befogadására alkalmas konferenciaterem, 1 szekció 
parkettával borított, 3 szekció padlószőnyeges, közvetlen kapcsolat az étteremmel

Dél-Dunántúl legnagyobb rendezvényterme



70 nm, 40 fő részére, klímával 

Emeleti szekció terem 



Wellness

Kültéri / Beltéri úszó- és 
élménymedence

Finn / Bio szauna, Gőzkabin

Kültéri / Beltéri gyógyvizes
medence

Törökfürdő

Orvosi vizsgálat, gyógytorna

Iszappakolás, gyógypakolások, 
paraffinpakolás

Mágnesterápia, elektroterápia

Masszázs, kozmetika



Szabadidős programajánlatok

Siklósi vár, várszínház

Palkonyai pincefalu

Máriagyűdi templom

Duna-Dráva nemzeti park

Pécs

Villányi terroir látogatás



Egyéb programlehetőségek

3 hektáros őspark bármilyen csapatépítésre lehetőséget biztosít

Medence partján pool-bár

Teniszpálya, Lábtenisz- és strandröplabda-pálya

Sörkert (30 fős)

Kispályás foci

Kosárlabda palánk

Kerékpár kölcsönzés

In-és outdoor programok ( X-Fight, Jóga, Játékok, Élményfőzés)





Egyéb szolgáltatások

SZÉP kártya elfogadóhely

Dolgozói kedvezmény igénybevétele

Feliratkozás hírlevélre

Parkoló (150 autó), autóbusz parkolási lehetőség 



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.


