
Kedves Vendégeink!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Hunguest Hotel Forrás Wellness- és Konferenciaszálloda valamennyi  
munkatársa nevében! Megtiszteltetés számunkra, hogy szállodánkat választották! 

Engedjék meg, hogy bemutassam és ajánljam Önöknek szolgáltatásainkat!

A hallban Lótusz Bár, bowling bár 4 sávos bowling pályával, Szegi Teki játékszobája, Xbox szoba, 
óriáskivetítő, csocsó és biliárdasztalok teszik még kellemesebbé időtöltésüket. A szálloda Levendula 
Étterme, kitűnő konyhája a magyar és nemzetközi gasztronómia remekeit kínálja.

Szállodánk konferenciaszintjén, valamint földszintjén található rendezvénytermeink (10-450 fő részére) 
üzleti megbeszélések, tréningek, konferenciák, esküvők és bálok magas színvonalú megrendezésének  
helyszínét biztosítják.

Szegeden egyedülálló exkluzív kertünk, ahol hangulatos ösvények és sétautak biztosítják nyugalmukat,  
szabadtéri kikapcsolódásukat. Nyáron sátrunk kerti partik és fogadások megrendezésére kiválóan alkalmas.

Pihenésüket, szórakozásukat és egészségük védelmét szolgálja a szállodával közvetlen összeköttetésben lévő 
Napfényfürdő Aquapolis fürdőkomplexum. Az akár 3000 fő befogadására is alkalmas, 4400 m2 vízfelület-
tel rendelkező wellness, élmény és gyógyászati komplexum a kikapcsolódás (Forrás Spa), a regenerálódás 
(masszázsszobák, szaunák), a szórakozás (élménymedencék,) az aktív pihenés (Európa leghosszabb, éves 
üzemelésű, fedett vízi csúszdája) és a gyógyulás (minősített gyógyvíz) lehetőségével vár minden korosztályt.  
A gyermekmedencék, a Baba-Mama szoba és a Fürdőben található négyszintes labirintusszerű játszóház  
a gyermekek részére nyújt felejthetetlen élményeket.

További információval a recepción kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre.

Kellemes időtöltést és sok szép élményt kívánunk! 

Visszavárjuk Önöket! 

Szeged, 2021. november

Szabó Mihály
szállodaigazgató
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A légkondicionált szálloda 196 szobája között kétágyas szobák, összenyitható családi szobák, mozgáskor- 
látozott vendégeknek speciálisan kialakított akadálymentes szobák, apartmanok és lakosztályok egyaránt 
megtalálhatóak.

Szállodánkban az alábbi szobatípusok közül választhatnak Vendégeink:

162 db kétágyas szoba, amelyből
• Standard szoba (105 db): kétágyas, maximum 4 fő részére pótágyazható, többségében erkélyes szobák 

LCD TV-vel, minibárral, zuhanyzóval, hajszárítóval, WIFI internet csatlakozási lehetőséggel. 
• Connecting szoba (52 db): 26-26 db összenyitható standard szoba, elsősorban családoknak ajánljuk. 

Maximum 4-4 fő részére pótágyazható, erkélyes szobák LCD TV-vel, minibárral, zuhanyzóval,  
hajszárítóval, WIFI internet csatlakozási lehetőséggel.

• Mozgáskorlátozott szoba (5 db): kifejezetten mozgáskorlátozott Vendégeink részére kialakított 
szobák, LCD TV-vel, minibárral, zuhanyzóval, hajszárítóval, WIFI internet csatlakozási lehetőséggel.

Apartman (31 db): 2 helyiséges, maximum 4 fő részére pótágyazható, erkélyes szobák, 2 LCD TV-vel, minibárral, 
zuhanyzóval, hajszárítóval, WIFI internet csatlakozási lehetőséggel, 11 apartman nappalija kandallóval 
felszerelt.

Lakosztály (3 db): szállodánk negyedik emeletén található, 2 helyiséges, maximum 4 fő részére pót- 
ágyazható, erkélyes szobák 2 LCD TV-vel, minibárral, zuhanyzóval, hajszárítóval, WIFI internet csatlakozási  
lehetőséggel, belső jakuzzival.

SZOBAINFORMÁCIÓ
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ADAPTER

ÁGYNEMŰ

ASZTALFOGLALÁS

BABAÁGY

BABAKÁD

BANKAUTOMATA

BILIÁRD

BOROTVA

BOWLING

CIPŐTISZTÍTÓ

CIPŐTISZTÍTÓ
BERENDEZÉS

CSÚSZÁSGÁTLÓ 
SZŐNYEG

CUMISÜVEG 
MELEGÍTŐ

CSOCSÓ

CSOMAGMEGŐRZÉS

CSOMAGSZÁLLÍTÁS, 
CSOMAGKÜLDÉS

DOHÁNYZÁS

ÉBRESZTÉS

ELEKTROMOS ÁRAM

Amennyiben nem európai szabványú dugvillával rendelkező elektromos készüléket szeretne  
csatlakoztatni a hálózathoz, úgy az átalakításhoz szükséges adapter a recepción kérhető. Kérjük hívja 
a 70500-as melléket.

Az ágyneműk cseréje 3 naponta történik. Gyakoribb csere kérése esetén hívja a recepciót (70500).

Éttermünkben asztalfoglalásért, hívja a 70542-es melléket.

Kérésre babaágyat biztosítunk. Kérjük, hívja a recepciót 70500.

Kérje a recepción. Kérjük, hívja a 70500-as melléket.

A szomszédos Napfényfürdő Aquapolis Szeged főbejárata mellett található.

A hallban, térítés ellenében áll rendelkezésre. Lobby bárnál kérhető.

A recepción kérhető. Kérjük, hívja a 70500-as melléket!

Térítés ellenében négysávos bowling pálya várja Vendégeinket. Pálya foglalása a lobby bárban, kérjük 
hívja a 70545-ös melléket.

A cipőtisztító készletet megtalálja a szobában, a szekrényben.

A szálloda minden emeleti folyosóján, közvetlenül a lift mellett cipőtisztító berendezés áll rendelkezésre.

Kérje a recepción. Kérjük, hívja a 70500-as melléket

Kérje a recepción. Kérjük, hívja a 70500-as melléket.

A Lobby bár mellett, ingyenesen használható.

Zárt helyiségben, forduljon a recepcióhoz, vagy kérjük hívja a 70500-as melléket!.

Kérjük forduljon a recepcióhoz, vagy hívja a 70500-as melléket!

Szállodánk nemdohányzó, zöld szálloda, így annak teljes területén a dohányzás tilos, beleértve a szobákat 
és az erkélyeket is. Dohányzásra kijelölt helyek a szálloda főbejáratánál és kertjében találhatók.

Ébresztő hívást kérhet a recepciótól. Kérjük, hívja a 70500-as melléket!

Kérjük, a recepción kapott plasztikkártyát helyezze a szobabejárat mellett lévő kártyafogadóba,  
ez aktiválja az elektromos hálózatot. Az elektromos áram 240V / 50Hz. A fürdőszobában csak a borotva 
használatára alkalmas áramforrással rendelkezünk, minden más fogyasztóhoz a szobában lévő  
konnektorokat kérjük használni.

SZÁLLODAI  SZOLGÁLTATÁSOK A-TÓL Z- IG
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ELUTAZÁS
IDŐPONTJA

ÉRKEZÉS IDŐPONTJA

ÉRTÉKMEGŐRZÉS

ESERNYŐ

FÉNYMÁSOLÁS

FODRÁSZAT

FOGKEFE, FOGKRÉM

FÜRDŐHASZNÁLAT
(NAPFÉNYFÜRDŐ
AQUAPOLIS)

FÜRDŐKÖPENY

FÜRDŐSZOBA SZÉK

GYERMEK- ÉS
ANIMÁCIÓS
PROGRAM

GYERMEK-
BIZTONSÁGI
KONNEKTORVÉDŐ

GYÓGYSZERTÁR

HAJSZÁRÍTÓ

HÁZIÁLLAT

HITELKÁRTYÁK,
BANKKÁRTYÁK

HŰTÉS, FŰTÉS

Egyéni vendégek esetében az elutazás napján délelőtt 11:00 óráig, csoportos és rendezvényen  
résztvevő vendégek esetében délelőtt 10:00 óráig kell elhagyni a szobát. Elutazás napján a szállodai 
szoba és/vagy a fürdőkomplexum használatának meghosszabbítását kérheti, melyet térítés ellenében, 
szabad kapacitás függvényében biztosítunk. A tartózkodási idő hosszabbításával kapcsolatban kérjük, 
forduljon a recepcióhoz. (70500)
Gyors kijelentkezéssel (Express Check Out) kapcsolatban bővebb felvilágosítás a recepción kérhető 
(70500)

A szállodai szobák érkezés napján 14:00 órától foglalhatók el, szabad kapacitás függvényében  
korai érkezést biztosítunk 10:00 órától térítés ellenében. Ennek lehetőségéről kérjük, érdeklődjenek  
az érkezést megelőző napon.

(0–24 h): Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a szobában hagyott értéktárgyakért, készpénzért 
a szálloda vezetősége nem vállal felelősséget. Kérjük vegyék igénybe ingyenes széfszolgáltatásunkat  
a recepción, vagy használják a szobákban elhelyezett széfeket.

A recepción kérhető (70500).

A szállodai recepción érhető el a nap 24 órájában térítés ellenében.

Szállodánk földszintjén, a Zsidró szalonban fodrászat áll Vendégeink rendelkezésére.
Kérjük, egyeztessen időpontot a helyszínen.

A recepción kérhető. Kérjük hívja a 70500-as melléket.

Részletesen a Napfényfürdő Aquapolis oldalakon olvasható.

A szobákba bekészített fürdőköpeny használata díjmentes.

A recepción kérhető. Kérjük hívja a 70500-as melléket.

Iskolai szünetekben és ünnepnapokon a szálloda szervezésében biztosítunk programokat, egyéb  
esetben rendelhető. Kérjük, hívja a 70527-es melléket és keresse aktuális programunkat a szórólapokon.

Kérje a recepción. Kérjük, hívja a 70500-as melléket.

A szállodához közeli gyógyszertárak elérhetőségéről és az ügyeleti rendről bővebb felvilágosítást  
a recepció tud adni.

Minden szobánk hajszárítóval felszerelt.

Háziállattal érkező vendégeinknek felárat számítunk fel, a szállodai elhelyezés az erre kijelölt szobák-
ban biztosított.

VISA, VISA Electron, Eurocard, Mastercard, AMEX, Maestro kártyákat és SZÉP kártyát elfogadunk.

A szobában található fali szabályozón tudja beállítani a kívánt hőfokot. A klíma és a fűtés csak csukott 
erkélyajtónál működik. Az időjárástól függően a teljes szálloda hűtés vagy fűtés üzemmódba helyezése 
központilag vezérelt.
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IDŐZÓNA

JÁTSZÓSZOBA

JÉG

KÁDFELLÉPŐ

KERÉKPÁR-
KÖLCSÖNZÉS

KOZMETIKA

KOZMETIKAI 
KIEGÉSZÍTŐK

KÖZLEKEDÉSI JEGY

LÉGKONDICIONÁLÁS

LOBBY BÁR

MANIKŰR, PEDIKŰR

MINIBÁR

MOSÁS, VASALÁS

MŰSZAKI
SZOLGÁLTATÁSOK

NYILVÁNOS
INTERNET

NYILVÁNOS
TELEFON

NYOMTATÁS

ORVOS

PARKOLÁS

Szeged a GMT+1 (nyári = GMT+2) időzónába tartozik.

Szállodánk halljában Szegi Teki Játékszobája, az Aquapolisban Szegi Teki Játékbirodalma (négyszintes 
játszóház) várja a gyermekeket és szülőket.

Amennyiben jeget szeretne rendelni a szobájába kérjük hívja a 70542-es melléket.

A recepción kérhető, kérjük hívja a 70500-as melléket.

Kérjük érdeklődjön a recepción.

Szállodánk földszintjén, a Zsidró szalonban kozmetikai szolgáltatások állnak vendégeink  
rendelkezésére. Kérjük, egyeztessen időpontot a helyszínen.

A recepción kérhetők, kérjük hívja a 70500-as melléket.

Buszjegy értékesítés a recepción.

Az Ön szobájában egyedi hőfokszabályozó üzemel.

Szállodánk halljában, nyitva 8:00-23:00 óra között.

Szállodánk földszintjén, a Zsidró szalonban manikűr és pedikűr áll vendégeink rendelkezésére.
Kérjük, egyeztessen időpontot a helyszínen.

Minden szobában található, a fogyasztást a szobába bekészített árlista szerint a szobaszámlára terheljük.

Öltönyök, kosztümök és egyéb ruházat 48 órán belüli tisztítása (kivéve hétvégén, ünnepnap), mosása, 
vasalása miatt kérjük, érdeklődjön a recepción. A beépített szekrényben elhelyezett mosatási zsákba 
szíveskedjék elhelyezni a ruhákat.

Amennyiben szobájában műszaki problémát észlel, kérjük, értesítse a recepciót vagy hívja a 70500-as 
melléket.

A hallban lévő terminálnál.

A recepción található.

A nyomtatási lehetőségekről – kérjük, érdeklődjön a recepción.

Amennyiben bármilyen orvosi ellátásra van szüksége, hívja a recepciót a 70500-as melléken.

Szállodánk zárt parkolójában érkezéskor a parkoló használata 30 percig ingyenes. Felhívjuk kedves 
Vendégeink figyelmét arra, hogy a sorompóval lezárt parkolókból (szálloda előtt, Aquapolis mélygarázs) 
a kihajtás csak abban az esetben lehetséges, ha a parkolóba érkezéskor az automatából kapott parkoló-
jegyüket a szálloda recepcióján érvényesítik! Számlájuk kiegyenlítése után 30 perc áll rendelkezésükre, 
hogy a parkolót elhagyják. A szálloda előtt az utcán, a szálloda oldalánál és a hátsó parkolójában  
ingyenes parkolás.
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PÁRNA

PAPUCS

PÉNZVÁLTÁS

RUHAKEFE

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
SEGÍTSÉG

SZEGI TEKI

SZÉF

SZOBAAJTÓK
NYITÁSA

SZOBAKÁRTYA

SZOBASZERVIZ

TAKARÓ

TAKARÍTÁS

TALÁLT TÁRGYAK

TAXI, KÖZVETÍTETT 
AUTÓBÉRLÉS

TELEFON

TELEFONTÖLTŐ 

TÉRKÉP

TISZTÁLKODÁSI 
SZETT

TÖMEGKÖZLEKEDÉS

TÖRÖLKÖZŐ CSERE

Tartalékpárna igényelhető. Kérésre anatómiai párna is áll Vendégeink rendelkezésére, kérjük hívja  
a 70500-as melléket.

A recepción kérhető, kérjük hívja a 70500-as melléket.

Szállodánkban nem lehetséges. A belvárosban több bank, illetve pénzváltó iroda található.
További információért kérjük, forduljon a recepcióhoz.

Megtalálható a szobában, a szekrényben.

A recepción kérhető.

Teknős, aki a szálloda és fürdőkomplexum kabalaállata.

A szobában a szekrényben és a recepción található, díjmentesen igénybevehető.

Szállodai szobájuk ajtaját egyaránt nyithatják a recepción kapott órájukkal és szobakártyájukkal.  
A kártyát vagy az órát néhány másodpercig az ajtón található érzékelő elé tartva, a jelzőfény zöldre vált 
és a szobaajtó nyitható.
A szobába lépve a kártyát a falon található kártyafogadóba helyezve biztosítják a szoba áramellátását.
Szíveskedjenek elutazáskor mind a szobakártyájukat, mind a karórájukat a recepción leadni. Ennek 
elmulasztása esetén kártérítés fizetendő.

Kérjük, hogy a szálloda területén tartsa magánál, mert szobaszámlára történő terhelés a szobakártya 
és a karóra együttes jelenlétével lehetséges.

Szobaszerviz keretében ételrendelésre 7-22 óráig, italrendelésre 7-23 óráig van lehetőség.
Kérjük, hívja a 70542-es vagy 70545-ös melléket.

Szükség esetén kérjük hívja a recepciót (70500).

Kérés esetén kérjük hívja a recepciót (70500).

A szálloda területén elveszített vagy megtalált tárgyakkal kapcsolatban kérjük forduljon a recepcióhoz.

Kérjük érdeklődjön a recepción.

Külön információs lapon. Általános segélyhívó: 112

Kérje a recepción. Kérjük, hívja a 70500-as melléket.

Ingyenes városi térkép kérhető a recepción.

Fogkefe, fogkrém, borotva rendelkezésre áll, kérjük hívja a recepciót (70500)!

A szálloda könnyen megközelíthető a 60, 60Y és 71, 72 jelzésű buszokkal vagy az 5 és 7 jelzésű  
trolibusszal.

3 naponta, egyedi kérés esetén kérjük, hívja a recepciót (70500)
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TÖRZSVENDÉG
PROGRAM

TRANSZFER

TŰZJELZŐ

TŰZVÉDELMI
HÁZIREND

ÚJSÁG

ÜZENET

VARRÓKÉSZLET

VASALÓ ÉS 
VASALÓDESZKA

VEZETÉK NÉLKÜLI 
(WIFI) SZÉLESSÁVÚ 
INTERNET ELÉRÉS

VÉSZKIJÁRAT

VIRÁG

VÍZ

XBOX SZOBA

A Hunguest Hotels törzsvendég programjával kapcsolatos részletes információért kérjük, forduljon  
a recepcióhoz.

A recepión kérhető.

A szálloda minden emeletén tűzjelző berendezések és porral oltó készülékek vannak. Minden szobában 
füstjelző berendezések találhatók. Tűz esetén szirénahang jelez, ilyenkor kérjük hagyja el a szobáját  
a szobaajtó belső oldalán található menekülési útvonal szerint.

a szálloda Vendégei és a szálloda biztonsága érdekében az alábbi tűzvédelmi előírások betartására 
hívjuk fel Tisztelt Vendégeink figyelmét:

•  A szobákban olyan tevékenységet folytatni, mely tüzet vagy robbanást okozhat, nem szabad.
•  Szállodánkba behozott kávéfőző, hősugárzó, rezsó, vasaló stb… működtetése szigorúan tilos. 

Vasalásra a személyzet szolgáltatásait szíveskedjenek igénybe venni. Biztonsági automatikus 
kikapcsolás funkcióval rendelkező vasaló a recepción kérhető. (70500)

•  A szobában dohányozni tilos!
•  Tűzveszélyes folyadékot a szobában tárolni, vagy azzal munkát végezni tilos!
•  Meghibásodott elektromos berendezések (lámpa, kapcsoló, TV, stb.) további használata 

veszélyes, ezért kérjük, hogy a szobaasszonyoknak vagy a recepción jelezni szíveskedjenek. 
(70500)

•  Tűz esetén a menekülési útvonalak közelében elhelyezett tűzjelző berendezést kell betörni, 
mely automatikusan továbbítja a tűz jelzését a recepcióra. Telefonon kérjük, hogy a recepciót 
szíveskedjenek felhívni, és tájékoztatást adni a tűz hollétéről. (70500)

•  Tűz esetén a liftek használata TILOS! A szobaajtókon elhelyezett menekülési útvonalaknak 
megfelelően a lépcsőházakon keresztül szíveskedjenek az épületet elhagyni.

Szállodánk recepcióján napilapok térítésmentesen állnak rendelkezésre.

Üzenetek kézbesítését a recepció végzi.

A varrókészletet megtalálja a szobában, a szekrényben.

Igényelhető, kérjük hívja a recepciót (70500).

(térítésmentesen) a szálloda egész területén.

A szobában, a bejárati ajtó hátsó oldalán elhelyezett menekülési útvonal szerint.

Virágrendelés ügyében kérje recepciós munkatársaink segítségét (70500).

A vezetékes víz Szeged egész területén iható.

Szállodánk halljában, játékok a recepción kérhetők (70500).
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• A kulináris élvezetekről világbajnoki aranyérmes és olimpiai ezüstérmes mesterszakácsunk, Bálint Ferenc 
és csapata gondoskodik.

• Svédasztalos reggelit hétköznapokon reggel 7-10 óra a Levendula Étteremben fogyaszthatják el kedves 
Vendégeink. A’ la carte reggeli igényelhető szobaszervizzel (70588, 70545).

• A’ la carte étkezés: Lótusz Bárban 8-22 óráig, Levendula Éttermünkben 12-22 óra között, valamint  
14-22 óráig a bowling bárunkban.

• Ebéd: napi panziós ajánlatunkból 12-16 óráig választhat kedvére Levendula Éttermünkben, vagy  
a Lótusz Bárban.

• Vacsora: 18-21 óra között szállodánk Levendula Éttermében, svédasztalról.

• Lótusz Bárunk a szálloda halljában minden nap 8-23 óráig tart nyitva, ahol konyhánk remekeit szintén 
elfogyaszthatják (8-22 óráig). A hallban, Xbox szoba, billiárd asztalok és csocsó kínálnak szórakozási  
lehetőséget.

 
• Bowling bár minden nap 14-22 óráig várja kedves Vendégeinket hideg és meleg szendvicsekkel, snack-kel, 

illetve alkoholos és alkoholmentes italokkal, koktélokkal.

• Számla fizetése: a Levendula Étteremben, Lótusz Bárban és bowling bárban az aktuális számláját  
készpénzzel vagy bankkártyával közvetlenül a fogyasztást követően kifizetheti, de lehetősége van arra is, 
hogy a fogyasztását szobaszámlájára terhelteti. A pontos elszámolás érdekében kérjük, hogy a nyugtát 
rögtön ellenőrizze le és írja alá. Későbbi reklamációt sajnos nem áll módunkban elfogadni.

• Szobaszerviz keretében ételrendelésre 7-22 óráig, italrendelésre 7-23 óráig van lehetőség. Kérjük, hívja  
az éttermet, vagy Lótusz Bárt (76284, 70588, 70545).

• Hidegcsomag: korai elutazás esetén igényelhető előző nap este 19 óráig a recepción.

• Party-sátor: a szálloda teraszos elrendezésű kertjében található a tavasztól – őszig üzemelő, 100 fő  
befogadására alkalmas party-sátor, mely számos állófogadás, esküvő, baráti- és családi rendezvény  
helyszínéül szolgálhat. Az egyedi és különleges környezet mellett a látványkonyhás grillezés lehetősége  
teheti hangulatosabbá az összejövetelt.

VENDÉGLÁTÁS
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A Hunguest Hotel Forrásban 400 fős étterem, számos konferencia- és szekcióterem (10-től 450 főig),  
valamint Szegeden egyedülálló kertünk kiválóan alkalmas magas színvonalú konferenciák, rendezvények és  
kerti partyk lebonyolítására.
Korszerű konferencia- és rendezvénytermeink részletes adatait az alábbi táblázatban találja meg. Program-
jához kérje egyedi ajánlatunkat, melyet minden részletében az Ön igényeihez igazítunk!

RENDEZVÉNYEK

 Juhász Gyula Szent-Györ-
gyi Albert Móra Ferenc Gregor József Vaszy Viktor Rotary Tömörkény 

István

Alapterület (m2)        

m x m 21,2 x 17,81 14,2 x 10,9 5,55 x 10,63 8,3 x 3,45 8,3 x 3,45 14,7 x 7 14,7 x 5,4

m2 380 167 60 31 31 105 85

belmagasság 3,65 3,35 3,2 2,6 2,6 3,2 3,2

elhelyezkedés konferencia- 
szint

konferencia- 
szint

konferencia- 
szint emelet emelet földszint földszint

Befogadóképesség        

Színházszerűen 450 fő 150 fő 50 fő 20 fő 20 fő 100 fő 80 fő

Iskolapadosan  200 fő 80 fő 30 fő 12 fő 12 fő 60 fő 50 fő

"U" alakban 180 fő 60 fő 30 fő 12 fő 12 fő 50 fő 40 fő

Bankett 160 fő 50 fő 30 fő - - 50 fő 40 fő

Állófogadás 250 fő 120 fő 40 fő - - 80 fő 60 fő

Bál 160 fő 50 fő 30 fő - - 50 fő 40 fő

Megvilágítás        

természetes X X X X X   

mesterséges X X X X X X X

teljes sötétítés X X X X X X X

légkondicionálás X X X X X X X

Terembérben foglalt 
szolgáltatások

alaphangosítás, 
projektor,  

motoros vászon

alaphangosítás, 
projektor,  

motoros vászon
 

Egyéb bérelhető, mo-
bil technikai eszközök   laptop (2 db), projektor (3 db), vetítővászon (4 db), lézerpálca (1 db), flipchart (6 db), pulpitus (2 db)

Egyéb technika  fénymásolás, nyomtatás, WIFI internet, háttérzene



FONTOS TUDNIVALÓK

FORRÁS SPA

Kellemes időtöltést kívánunk Önnek a Hunguest Hotel Forrásban!
Kérdései, kérései esetén készséggel állunk rendelkezésére!

• A fürdő csak fürdőórával használható, amelyet a szálloda recepcióján kapnak Vendégeink érkezéskor.
• A fürdőt nem a szálloda hallján keresztül, hanem minden szinten az Aquapolis felé vezető lift vagy a lépcsőház 

használatával tudják megközelíteni.
• Magyar, szerb és román ünnepnapokon, valamint a magyar iskolaszüneti időszakokban a fürdő hétvégi nyitvatartás 

szerint üzemel. A további kiemelt időszakokról kérjük a fürdő honlapjáról tájékozódjon
• Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a medencetereket 20 perccel a zárás előtt el kell hagyni!
• Szállóvendégeinknek a szobaár tartalmaz korlátlan belépőt a Napfényfürdő Aquapolis Szeged (családi wellness, 

élményfürdő, csúszdapark, gyógymedencék, strand) üzemelő medencéihez és korlátlan belépőt a Napfényfürdő  
Forrás Spa részlegébe (csendes, relaxációs zóna, ahová csak 16 éven felüliek léphetnek be, biztosítva ezzel a vendégek 
nyugodt környezetben történő pihenését. Szolgáltatások: úszó-, élmény- és pezsgőmedence, finn szauna, infraszauna, 
gőzkamra, sókamra, tepidárium - aromaszoba, kültéri rönkszauna) és a Napfényfitnessbe

• Elutazás napján a fürdőkomplexum térítésmentesen 10.00 óráig használható.

A fürdőkomplexum spa részlege - ahová a szobaárak tartalmazzák a korlátlan belépés lehetőségét az itt-tartózkodás 
ideje alatt - a szálloda minden emeletéről lifttel, vagy a lépcsőházon keresztül érhető el. A Spa-t kizárólag 16 éven felüli 
vendégek látogathatják. 

NYITVATARTÁS: minden nap: 7:00 – 20:40

Forrás Spa szolgáltatásai:
• 25 méteres feszített víztükrű úszómedence
• Élmény- és pezsgőmedence
• Finn szauna – ingyenes szaunaszeánsz szaunamesteri levezetéssel
• Infraszauna 
• Aromakabin
• Római gőzkabin
• Sószoba
• Kültéri rönkszauna
• Fűtött ülőpad a medencetérben
• Napozóterasz, pihenő

Private Spa: (térítés ellenében, 2 órás időtartam) 
• 2 személyes jacuzzi
• páros wellness masszázs
• 2 személyes vízágy
• gyümölcstál

MEDENCÉK:

Úszómedence (25 méteres):
Felülete   200 m2

Vízmélység  1,2 m
Vízhőmérséklet  27-28 C°
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Pezsgőmedence (6-8 személyes):
Felülete   15 m2

Vízmélység  0,9-1,0 m
Vízhőmérséklet  34-36 C°
Élményberendezések: hátmasszázs, pezsgő lap, pezsgő pad

Ülőpados medence (20-25 személyes):
Felülete   50 m2

Vízmélység  0,9-1,0 m
Vízhőmérséklet  36-38 C°
Élményberendezések: hátmasszázs, buzgár, pezsgő pad, pezsgő lap

Éjszakai fürdőzés a Forrás Spa-ban a Napfényfürdő Aquapolis honlapján meghirdetett időpontokban 21:00 – 23:40 óra között.

ÉLMÉNY-  ÉS  WELLNESSFÜRDŐ,  CSÚSZDAPARK

A Forrás Spa-ból zárt folyosón keresztül érhető el, a szobaár tartalmazza a korlátlan átjárást az üzemelő medencékhez. 

NYITVATARTÁS: Csúszdás élménymedence (gyermekmedencékkel):  Családi wellness:

  hétfőtől csütörtökig:      14:00 – 19:00    9:00 – 19:00
  A csúszdák üzemideje 19:00 óráig tart, a medencéket szíveskedjenek 19:00 órakor elhagyni.

  pénteken:       14:00 – 19:40    9:00 – 19:40

  hétvégén, ünnepnapokon és iskolai szünetekben:    9:00 – 19:40  9:00 – 19:40
  A csúszdák üzemideje 19:30 óráig tart, a medencéket szíveskedjenek 19:40-ig elhagyni.

Attrakciók:
• Európa leghosszabb egész évben üzemelő vízicsúszdája: 30 m magas csúszdatorony, 2 db, 27 m magasból  

induló fedett óriáscsúszda (272 m anaconda, 223 m kamikaze)
• További 7 csúszda (pl. egy tölcsér, egy 4 pályás családi csúszda)
• Minden igényt kielégítő, négy évszakos „víziváros”: belső élménymedence tér sodró folyosókkal, zuhatagokkal, 

pezsgőágyakkal, víz alatti masszázsfúvókákkal, világító effektusokkal
• Belső élmény medencéhez kiúszóval kapcsolódó külső wellness medence.
• Belső- és külső gyerekmedencék
• Élménymedence tér déli oldalán teljes magasságig üvegezett falfelület biztosítja a vizuális kapcsolatot a strand felé.

Gyermekparadicsom
• Csecsemők, illetve kisgyermekek számára családi medencék
• Egyedi élményelemek kicsiknek és nagyobbaknak
• 78 m²-es baba-mama világ, a kertben játszótér
• Szegi Teki Játékbirodalma: 4 szintes játszóház (nyitva minden nap 10:00–20:00-ig)
• Gyermekmegőrzés (időszakosan)
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GYÓGYVÍZ  ÉS  DÓRA FÜRDŐGYÓGYÁSZAT

ÚSZÓMEDENCE ÉS  STRAND

NAPFÉNYFITNESS

A Forrás Spaból zárt folyosón keresztül érhető el, a szobaár tartalmazza a korlátlan átjárást és a gyógyvizes medencék 
használatát. 

NYITVATARTÁS:  Gyógymedencék:  hétfőtől csütörtökig:   7:00 – 19:00
       péntek-vasárnap:   7:00 – 19:40
   Gyógyászati kezelések:  munkanapi hétköznap:  7:00 – 19:00

A gyógyászati kezelésekkel kapcsolatosan kérjük forduljanak a Dóra Fürdőgyógyászat recepciójához, mely a Napfény-
fürdő Aquapolis főbejárati aulájában található.
OEP által is finanszírozott színvonalas, korszerű és jól szervezett szolgáltató egység a gyógyvízben rejlő lehetőségek 
kiaknázására. A medencékben található gyógyvíz elsősorban mozgásszervi betegségek kezelésére alkalmas.

A gyógyfürdő Dóra kútjának nátrium-hidrogénkarbonátos, 36 °C-os gyógyvize az alábbi esetekben javallott: ízületi 
kopásos (degeneratív) megbetegedések, gerinckopásos megbetegedések, sérülések utókezelése, porckorongsérv, 
gerincdeformitás, lágyrész reumatizmus, Bechterew kór, ideggyulladások, lumbágó, nőgyógyászati gyulladások,  
pikkelysömör, asztma, hörghurut, felső légúti hurutok, orrnyálkahártya gyulladások, gyomorhurut, bélhurut, fogíny-
betegségek, gyomorfekély, nyombélfekély, epehólyag gyulladás

Ellenjavallat: magas vérnyomás, súlyos szívbetegség, lázas állapotok, heveny gyulladásos megbetegedések, rossz- 
indulatú daganatos megbetegedések, epilepszia.

A fürdőszolgáltatást nyújtó strand két részből áll: a SZUE egy úszómedencével és egy tanmedencével, a Strand pedig a 
május 1-től szeptember közepéig tartó szezonban egy nyitott csúszdás élménymedencével és két gyermekpancsolóval 
várja a fürdőzőket.

A téli szezon október 1-jétől április 30-ig tart. Elsősorban a sport(úszás) céljára alkalmas az uszoda, az úszni még nem 
tudóknak pedig lehetőségük van oktató segítségével leküzdeni és megszeretni a vizet.

NYITVATARTÁS:  SZUE úszó- és tanmedence:    újranyitásig zárva
   Nyári strand (május 1-től szeptember közepéig):  minden nap: 8:00 – 19:40

A csúszdás medencetér második emeleti galériaszintjén került kialakításra a Napfényfürdő Aquapolis fitneszkomplexu-
ma, mely fitnesz- és kardiogépekkel és csodás panorámával várja az aktív kikapcsolódásra vágyó vendégeit. Az aerobik-
teremben, TRX és modern géppark biztosítja a testi felfrissülést.

Szállóvendégeknek a Napfényfitness használata teljes nyitvatartási időben díjmentes.

NYITVATARTÁS:  hétköznap:       8:00 – 19:00
   hétvégén és ünnepnapokon:  10:00 – 18:00
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Szeged a napfény, a kedves emberek és a nívós kulturális programok városa!

A város, amely a Tisza és a Maros összefolyásánál helyezkedik el, már a kőkorszakban is lakott hely volt. Nevét 
onnan nyerte, hogy a Tisza egy nagy jobb kanyart ír le a város központjánál. Városként említi már az Arany-
bulla 1222-ben, mivel sótárolási jogot kapott IV. Béla királytól. 1498-ban lett szabad királyi város. Folyamatos  
fejlődését előbb a 144 éves török uralom (1543-1687), majd a tiszai nagy árvíz (1879. március 13.) szakította 
meg. Ekkor a város 5723 házából csupán 265 maradt épen. Három év alatt új modern város épült hazai- és 
külföldi adományokból. Az adományozó európai nagyvárosok nevét viseli hálából a nagykörút. Lakosainak  
száma jelenleg 160.000 fő.

Programlehetőségek Szegeden és környékén
• Szegedi Nemzeti Színház
• Szegedi Szabadtéri Játékok
• Fogadalmi templom (Orgonahangverseny)
• Móra Ferenc Múzeum
• Füvészkert
• Vadaspark
• Fehértói madárvilág megtekintése magaslesről
• Squash a közeli Gellért Szabadidőcentrumban
• Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark (kb. 30 km)
• Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 55 hektárnyi, tájvédelmi területén egykor Anonymus,  

a kora középkor történetírója szerint- a honfoglaló magyarok „elrendezték az ország dolgait”. 1970 óta  
e helyen feltárták Szer monostora romjait, felépültek az alföldi táj népi építészeti emlékeiként  
a szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállítóházai, s az Európában páratlan természettudományos ritkaságokat 
bemutató jurták. 1995-ben méltó helyet kapott az Emlékparkban Feszty Árpád - s kortársai - monu-
mentális, restaurált körképe: A magyarok bejövetele.

• Kirándulás Paličra (SRB)
Palič település Szabadkától 8 km-re, Szegedtől kb. 38 km-re fekszik. A Palič-i tó – Palič gyöngyszeme - 
mintegy 380 hektáron terül el. Hangulati értékei, kulturális jelentősége és természeti adottságai  
miatt védett területnek számít. Az ide látogatókat 3 korszerűen felszerelt strand, melegvizű gyógyfürdő, 
valamint 12 teniszpálya, 18 futball-, röplabda-, kosárlabda- és kézilabda pálya, egyedülálló Állatkert  
és színvonalas vendéglők sora várja. 

• A településen évente több nagy sikerű rendezvény is megrendezésre kerül, mint például: Majális,  
Nemzetközi Filmfesztivál, Palič-i Színházi esték, Szüreti Esték.

További programlehetőségekről és aktuális ajánlatokról kérjük érdeklődjön a recepción!

 HELYSÉGINFORMÁCIÓ


