Szálloda információk
Szálloda neve: Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa. Címe: 9600 Sárvár, Vadkert u. 4
GPS: 47.247265, 16.952067
Térkép: https://parkinnsarvar.hu/hu/kapcsolat
A térkép a honlapon a csatolt anyagok között is megtalálható.
A sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő este 22:00 óráig áll rendelkezésre.
Az este kellemesen eltölthető itt szállodánkban a Graffiti Bárban vagy egy külön teremben.
Az alábbi szolgáltatásokat ajánlom figyelmükbe:
Graffiti Bárban
Léghoki HUF 600,– / játék
Billiárd HUF 400,– / játék
Csocsó HUF 400,– / játék
Darts HUF 400,– / játék
Kosárlabda HUF 400,– / játék
X-Box Kinect HUF 750,- / 30 perc
Playstation 3 HUF 750,- / 30 perc
Szolgáltatások a kétágyas szobákban ( 26 m2 )










tágas, pótágyazható szoba
balkon
műholdas TV több nyelvű programokkal
zuhanyzós fürdőszoba
hajszárító, fürdőköpeny és fürdőlepedő
közvetlen telefonvonalak
ingyenes internetcsatlakozási lehetőség (WiFi)
egyedileg szabályozható légkondicionálás
szobaszéf – saját kódolással

A több mint 5000 m2 vízfelületű Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő egy fedett, fűtött folyosóval biztosít
közvetlen összeköttetést a szállodával. A 2010. évi beruházással egy igazi családi fürdő kínálja a
teljes kikapcsolódás, szórakozás, pihenés és gyógyulás élményét csecsemőktől a nagyszülőkig
minden korosztálynak.
A meglévő fürdőépület nyugodt légköre új fedett és szabadtéri gyógyvizes medencékkel kiegészülve
továbbra is a feltöltődés, rekreáció és gyógyulás központja. Az exkluzív szaunavilág külső- belső finn
szaunákkal, bio- és gőzös szaunákkal, aromakabinokkal és Kneipp medencével is megújult. Európai
szintű medical wellness és gyógyászati kezelések, teljes ellazulást és kényeztetést garantáló wellness
szolgáltatások széles skálája teszi teljessé a sárvári tartózkodást.
Külső-belső élménymedence, strandmedence, hullámmedence, fejesugró öböl, óriáscsúszdák, köztük
3 új óriáscsúszda, kalandokban gazdag gyermek-élménymedencék, bébipancsoló, fedett
úszómedence, megújult fitneszterem és bowling pálya, több generációs játszótér és sportpályák
gondoskodnak a szórakozásról.
Az új, családközpontú fürdőépületben pancsolómedence, játékos gyermekmedence, pezsgőfürdő,
hullámmedence, mászófal, 3 épületet elhagyó majd visszatérő csúszda garantálják az igazi élményt.
Babavilág nyújt kényelmes környezetet a legkisebbek számára babakonyhával, játékvilággal,
pelenkázóval és alvószobával. 3 éves kortól szakképzett óvónők várják a gyermekeket a
játszóházban.

