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Jelentkezzen törzsvendégprogramunkba és ismerje meg
cégcsoportunk többi szállodáját is!

COLOSSEUM HOTELHHHHSUPERIOR

H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 4-6.
Tel.: +36 62/581-245 Fax: +36 62/581-249
e-mail: reservation@colosseumhotel.hu
www.colosseumhotel.hu

Megközelítés
Az M5-ös autópályán Budapestről Szerbia irányába, 
bajai kijárónál kell elhagyni az autópályát, majd 
az 55-ös úton Baja felé tartani, innen 12 km-re 
található Mórahalom. Az M5-ös autópályán 
Szerbiából Budapest irányába, Szeged-déli kijárónál 
kell elhagyni az autópályát, majd Mórahalom felé 
tartani, innen 10 km-re található Mórahalom.
GPS koordinátáink: 46.2183658; 19.8883733

Szállodánk SZÉP-kártya elfogadóhely

HU

Vízi élmények birodalmaa Homokhátság szívében…



Elegancia Gasztronómia Wellness Szent Erzsébet
Összhangban a komforttal A kulináris élmények birodalma Testünk-lelkünk harmóniája Gyógyfürdő

www.colosseumhotel.hu

Modern elegancia, családbarát wellness élmények,

izgalmas ízek és formabontó építészet. Ismerje meg

a Dél-Alföld különleges wellness szállodáját,

a négycsillagos Colosseum Hotelt

Mórahalom központjában!

Családbarát, négycsillagos szállodánk 82 elegáns

szobával, köztük családi szobákkal és exkluzív

lakosztályokkal rendelkezik, ahol minden

biztosított a teljes körű, nyugodt pihenéshez.

Szobáinkban nagyméretű LED TV, vezeték nélküli

internet hozzáférés, egyénileg szabályozható

légkondicionáló, fürdőköpeny, szobapapucs,

hajszárító, minibár és szobaszéf szolgálják

vendégeink kényelmét.

Vendégeink részére térítésmentes átjárást biztosítunk,

a közvetlenül a szállodánk mellett található

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe, mely

a régió legszínvonalasabb gyógy- és élményfürdője.

A fürdő 5 csillagos besorolása bizonyítja 

szolgáltatásai kiváló minőségét.

21 medence, 11 szauna, óriáscsúszdák, továbbá

család- és bababarát szolgáltatások gondoskodnak

a szabadidő kellemes eltöltéséről.

A fürdő gyógyvizes medencéi ízületi problémák,

reumás megbetegedések és nőgyógyászati

panaszok kezelésében nyújtanak segítséget.

A Gyermekfürdőben többszintű kaland-

és élménymedence, gyermekmedence,

bébi pancsoló várja a családokat.

Éttermünkben garantáltan gasztronómiai élményben

lesz része. Étlapunkon gourmet fogásokat talál,

melyek mellé kollégáink örömmel ajánlanak ízeiben

harmonizáló bort akár a szívünknek kedves Dél-alföldi,

akár a többi híres magyar borrégió kínálatából.

Svédasztalos vacsorai kínálatunkban regionális,

nemzeti és nemzetközi ínyencségeket kóstolhat,

itallapunkról pedig kiváló minőségű gyümölcs-

pálinkák és izgalmas koktélok közül válogathat.

Konferenciák rendezvények
Teret adunk a sikerhez!
150 fő befogadására alkalmas konferenciatermünkben

minden szükséges technikai eszközt és vendéglátó

szolgáltatást biztosítunk, ami elengedhetetlen

rendezvénye sikerességéhez.

320 négyzetméteren elterülő wellness részlegünkön
jacuzzi, élménymedence, hideg- melegvizes
Kneipp medence, bébipancsoló, valamint
koktélmedence található, ahol akár a vízben
elhelyezett bárszékeken ülve is elfogyaszthatja
koktélkülönlegességeinket.

A szauna részlegünkön sókamra, gőzkabin,
infra- és finn szauna, valamint csobbanó medence
gondoskodnak bőre szépségének megóvásáról
illetve szervezete méregtelenítéséről.

Wellness szolgáltatásaink mellett vérpezsdítő
masszázsaink közül válogathat, igénybe veheti
fodrászatunkat, valamint manikűr
és kozmetikai kezeléseinket.


