
SZOLGÁLTATÁSOK

Wi-Fi

Kényeztető SPA szolgáltatások

Gyógyvizes medence

Wellness/Fitness

Kültéri medence

Parkolóhely

Étterem

Konferencia

Jelentkezzen törzsvendégprogramunkba és

ismerje meg cégcsoportunk többi szállodáját is!

Colosseum HotelHHHHsuperior

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

accenthotels.com

MAGYAR

VÍZI ÉLMÉNYEK BIRODALMA 
A HOMOKHÁTSÁG 

SZÍVÉBEN…



ELEGANCIA 
ÖSSZHANGBAN 
A KOMFORTTAL

Modern elegancia, családbarát wellness élmények, 

izgalmas ízek és formabontó építészet. Ismerje 

meg a Dél-Alföld különleges wellness szállodá-

ját, a négycsillagos Colosseum Hotelt Mórahalom 

központjában!

WELLNESS 
TESTÜNK-LELKÜNK 

HARMÓNIÁJA

320 négyzetméteren elterülő wellness részlegün-

kön jacuzzi, élménymedence, hideg- melegvizes 

Kneipp medence, bébipancsoló, valamint koktél-

medence található, ahol akár a vízben elhelyezett 

bárszékeken ülve is elfogyaszthatja koktélkülönle-

gességeinket.

GASZTRONÓMIA 
A KULINÁRIS ÉLMÉNYEK 

BIRODALMA

Éttermünkben garantáltan gasztronómiai élmény-

ben lesz része. Étlapunkon gourmet fogásokat talál, 

melyek mellé kollégáink örömmel ajánlanak ízeiben 

harmonizáló bort akár a szívünknek kedves Dél-al-

földi, akár a többi híres magyar borrégió kínálatá-

ból. Svédasztalos vacsorai kínálatunkban regioná-

lis, nemzeti és nemzetközi ínyencségeket kóstolhat, 

itallapunkról pedig kiváló minőségű gyümölcspá-

linkák és izgalmas koktélok közül válogathat.

KONFERENCIÁK, 
RENDEZVÉNYEK

Teret adunk a sikerhez! 160 fő befogadására alkal-

mas konferenciatermünkben minden szükséges 

technikai eszközt és vendéglátó szolgáltatást biz-

tosítunk, ami elengedhetetlen rendezvénye sike-

rességéhez.

SZENT ERZSÉBET 
GYÓGYFÜRDŐ

Vendégeink részére térítésmentes átjárást biztosí-

tunk, a közvetlenül a szállodánk mellett található 

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe, mely a 

régió legszínvonalasabb gyógy- és élményfürdője. 

A fürdő 5 csillagos besorolása bizonyítja szolgál-

tatásai kiváló minőségét.

21 medence, 11 szauna, óriáscsúszdák, továbbá 

család- és bababarát szolgáltatások gondoskod-

nak a szabadidő kellemes eltöltéséről. A fürdő 

gyógyvizes medencéi ízületi problémák, reumás 

megbetegedések és nőgyógyászati panaszok ke-

zelésében nyújtanak segítséget. A Gyermekfürdő-

ben többszintű kaland- és élménymedence, gyer-

mekmedence, bébi pancsoló várja a családokat.

Családbarát, négycsillagos szállodánk 82 elegáns 

szobával, köztük családi szobákkal és exkluzív lak-

osztályokkal rendelkezik, ahol minden biztosított 

a teljes körű, nyugodt pihenéshez.

Szobáinkban nagyméretű LED TV, vezeték nélküli 

internet hozzáférés, egyénileg szabályozható lég-

kondicionáló, fürdőköpeny, szobapapucs, hajszá-

rító, minibár és szobaszéf szolgálják vendégeink 

kényelmét.

A szauna részlegünkön sókamra, gőzkabin, infra- 

és finn szauna, valamint csobbanó medence gon-

doskodik bőre szépségének megóvásáról illetve 

szervezete méregtelenítéséről.

Wellness szolgáltatásaink mellett vérpezsdítő 

masszázsaink közül válogathat, igénybe veheti 

fodrászatunkat, valamint manikűr és kozmetikai 

kezeléseinket.


