
SERVICII

Wi-Fi

Servicii de SPA

Piscina cu apă termală

Wellness/Fitness

Piscina exterioara

Parcare

Restaurant

Conferinţa

Înscrieţi-vă să deveniţi clienti fi deli si afl aţi mai

mult despre toate hotelurile din alianţa noastră.

Colosseum Hotel����superior

H-6782 Mórahalom, Millenniumi Pasarelă 4-6.
Tel.: +36 62/581-245
E-mail: reservation@colosseumhotel.hu
Web: www.colosseumhotel.hu

accenthotels.com

ROMÂNĂ

O ÎMPĂRĂŢIE
A SENZAŢIILOR ACVATICE,

ÎN INIMA REGIUNII
HOMOKHÁTSÁG…



ELEGANŢĂ ÎMBINATĂ
CU CONFORTUL

Eleganţă modernă, experienţă wellness pentru în-

treaga familie, arome incitante şi arhitectură avan-

gardistă. Descoperiţ wellness hotelul special din 

Ungaria de sud, Hotelul Colosseum cu patru stele 

din centrul lui Mórahalom

WELLNESS – ARMONIA
TRUPULUI ŞI SUFLETULUI

Secţia noastră de wellness, care se întinde pe o 

suprafaţă de 320 mp, include jacuzzi, o piscină 

pentru distracţii, piscine Kneipp cu apă rece-cal-

dă, piscină pentru bălăceala bebeluşilor, precum şi 

o piscină cocteil, în care puteţi savura cocteilurile 

chiar de pe scaunele de bar aşezate în apă.

GASTRONOMIE
– O ÎMPĂRĂŢIE A DELICIILOR

CULINARE

În restaurantul nostru vă garantăm că veţi avea par-

te de o experienţă gastronomică de neuitat. În me-

niu fi gurează mâncăruri pentru gurmanzi, la care 

colegii noştri vă vor recomanda cu bucurie vinuri 

cu arome asortate, fi e din regiunea noastră dragă, 

Câmpia Maghiară de Sud, fi e din celelalte regiuni vi-

nicole renumite din Ungaria. Oferta noastră pentru 

cină cu bufet suedez include delicatese regionale, 

naţionale şi internaţionale, iar în meniul de băuturi 

veţi regăsi excelentele noastre pălinci de fructe, 

alături de cocteiluri incitante.

CONFERINŢE, EVENIMENTE

Sala de conferinţe cu o capacitate de 160 de per-

soane vă pune la dispoziţie dotări tehnice şi ser-

vicii de catering esenţiale pentru reuşita oricărui 

eveniment.

BĂILE SZENT ERZSÉBET

În imediata vecinătate a hotelului nostru se afl ă 

Băile Szent Erzsébet, un parc acvatic pentru trata-

ment balnear şi distracţie, la cele mai înalte stan-

darde din regiune. Oaspeţilor noştri le asigurăm 

acces gratuit în incinta băilor.

Cele 21 de piscine, 11 saune, toboganele uriaşe, dar 

şi serviciile axate pe familie sau bebeluşi sunt ga-

ranţia că aici toată lumea va avea parte de clipe 

plăcute. Apa curativă de aici este efi cientă în tra-

tarea afecţiunilor articulaţiilor, a afecţiunilor reu-

matice şi a celor ginecologice.Hotelul nostru de patru stele, recomandat famili-

ilor, pune la dispoziţia oaspeţilor săi 82 de came-

re elegante, printre care camere pentru familii şi 

apartamente exclusiviste, care asigură toate con-

diţiile pentru o odihnă desăvârşită.

Televizoarele LED cu ecran de dimensiuni mari, 

accesul wireless la Internet, aparatul de aer con-

diţionat reglabil separat în fi ecare cameră, halatul 

de baie, papucii, uscătorul de păr, minibarul şi sei-

ful sunt elemente menite să sporească şi mai mult 

confortul.

Secţia noastră de saune este locul perfect pentru 

revigorarea tenului şi detoxifi erea organismului, 

oferindu-vă în acest scop o cabină salină, o cabină 

cu aburi, dar şi saune cu raze infraroşii şi fi nlande-

ze.

Pe lângă serviciile de wellness, aveţi la dispoziţie 

masaje înviorătoare, dar şi o secţie de coafură, ma-

nichiură şi pedichiură.


