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ÜDVÖZÖLJÜK 

 

Szállodánk a Wellness Hotel Szindbád*** a Balaton déli partján, Budapesttől 130 km-re, az M7-

es autópályán 1 óra alatt megközelíthető Balatonszemesen várja vendégeit egész évben. A 

gyönyörű ősfás parkban álló szálloda igazi paradicsom a felhőtlen kikapcsolódást, nyugalmat és 

felfrissülést keresők számára.  

 

Nyáron hamisítatlan balatoni hangulat, télen ellazulást és feltöltődést biztosító wellness részleg 

várja kedves vendégeinket. Mindemellett a hotel – évszaktól függetlenül – kiváló helyszínéül 

szolgál konferenciák, céges találkozók, csapatépítő tréningek vagy akár baráti összejövetelek 

lebonyolítására. 
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Különböző méretű lakótereink – szobák, apartmanok, lakosztályok, összesen 58 db – zuhanyzós 

fürdőszobával rendelkeznek, Billerbeck ágyakkal, telefonnal, nagyméretű LCD TV-vel, vezeték 

nélküli Internet csatlakozással felszereltek. 
 

Szobáink szállodánk fő- és wellness épületében találhatók, melyek mindegyike zuhanyzós, min. 

109 cm képátlójú FullHD LCD TV-vel felszerelt, széles csatornakínálattal, külön álló ágyas, mely 

igény szerint franciaágyassá alakítható. 

 109 cm képátlójú Full HD TV 

 Széles csatornakínálat 

 Pótágyazható 

 Zuhanyzós fürdőszoba 

Különálló apartman házunkban 10 db, míg főépületünkben 2 db családi apartman található, 

melyek többsége 2 vagy több légterű (1 hálószoba + 1 nappali-étkező, teakonyha, vagy 2 

hálószoba + 1 nappali-étkező, teakonyha) és klimatizált, mindegyike zuhanyzós fürdőszobával, 

a hálóhelyiségek min. 109 cm képátlójú FullHD LCD TV-vel felszereltek. 

 min. 109 cm képátlójú Full HD TV 

 Széles csatornakínálat 

 Klimatizált 

 Teakonyha 

 Nappali és étkező 

 Zuhanyzós fürdőszoba 

Szállodánk 8 legkényelmesebb és legtágasabb klimatizált és erkélyes lakóegysége, wellness 

épületünkben, melyekből hat 2 hálószobával és 1 amerikai konyhás nappalival rendelkezik. 2 

lakosztály pedig 5 fő részére nyújt kényelmes elhelyezést, melyből az egyik a kerten keresztül 

közelíthető meg. A Lakosztályok döntő többsége + 2 fő részére pótágyazható, a nappaliban lévő 

kanapék átalakításával. A nappalik min. 109 cm képátlójú FullHD LCD TV-vel felszerelve. 
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Rendezvénytermek 
 

Miért válasszon minket? 

 Projektorok és min. 109 cm képátlójú FullHD TV-k prezentáláshoz 

 Konferencia termek széles választéka 

 Speciális akciók kifejezetten csoportokra szabva 

 Svédasztalos étterem, elkülöníthető helyiségekkel 

 Házi készítésű sütemények kávészünetek alkalmával 

 

Szállodánk 5 db természetes fényű, légkondicionált konferenciateremmel rendelkezik. Mindegyik 

termünk vetítővászonnal, flipchart táblával és Internetkapcsolattal felszerelt. Igényelhető 

további technikai eszközök: projektor, hangosítás, laptop, prezenter. 

 

 

           

     Gesztenye terem       Szindbád terem             Kagyló terem 

            (40 m2)            (300 m2)                  (60 m2) 

      

Türkiz terem Smaragd terem 

(110 m2) (110 m2) 
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A szálláshoz tartozó félpanziós ellátás részeként éttermünk bőséges büféreggelivel és a 
magyar konyha ízvilágát felvonultató változatos büfé- vagy menüsoros vacsorával várja 
kedves vendégeinket. 

Nyári időszakban hangulatos kerthelyiségünk pavilonjában frissen csapolt sör, koktélok és 

szörpök nyújtanak felfrissülést vendégeink számára. 

A rendezvények szünetére igény szerint különböző típusú (italos, süteményes, gyümölcsös) 
kávészünet lehetőségek állnak rendelkezésre. 

      
 
 

 
 

….   

VENDÉGLÁTÁS 
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Wellness részlegünk minden nap 9-18 óra között áll vendégeink rendelkezésére: 
 

 úszómedence 
 2 db jacuzzi 

 élményelemes ülőmedence 
 finn szauna 
 merülő medence 

 sókamra 
 aromakabin 

 infraszauna, masszázs (térítés ellenében) 
 fitness terem (térítés ellenében) 
 szaunaszeánszok  

 

   

 

Játékterem 

 
 

Kiváló helyszíne zenés rendezvényeknek, buliknak. A következő játékok állnak – térítés 
ellenében – vendégeink rendelkezésére: 
 

 Kétpályás automatizált bowling pálya 
 csocsó 

 biliárd 
 tájfun asztal 
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