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Colosseum HotelHHHHsuperiOr

H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 4-6.
Tel.: +36 30/206-6622 Fax: +36 62/581-249
e-mail: hotel@colosseumhotel.hu

www.colosseumhotel.hu

Acces
Dinspre Budapesta: pe autostrada M5 spre Serbia, părăsiţi 
autostrada la ieşirea Szeged-nyugati (Szeged-Vest), apoi 
continuaţi pe DN 55 spre Baja. Mórahalom se află la 12 
km de acest punct. Dinspre Serbia: pe autostrada M5 
spre Budapesta, părăsiţi autostrada la ieşirea Szeged-déli 
(Szeged-Sud), apoi continuaţi pe DN 55 spre Mórahalom, 
care se află la 10 km de acest punct.
Coordonatele GPS ale hotelului: 46.2183658; 
19.8883733  

Hotelul nostru acceptă plata cu carduri SZÉP 
şi vouchere Erzsébet.

O experienţă wellness de patru 

stele, foarte aproape de szeged



Gastronomie – o împărăţie a deliciilor culinare 
În restaurantul nostru vă garantăm că veţi avea parte 
de o experienţă gastronomică de neuitat. În meniu 
figurează mâncăruri pentru gurmanzi, la care colegii 
noştri vă vor recomanda cu bucurie vinuri cu arome 
asortate, fie din regiunea noastră dragă, Câmpia 
Maghiară de Sud, fie din celelalte regiuni vinicole 
renumite din Ungaria. Oferta noastră pentru cină cu 

Secţia noastră de saune este locul perfect pentru revigo-
rarea tenului şi detoxifierea organismului, oferindu-vă 
în acest scop o cabină salină, o cabină cu aburi, dar şi 
saune cu raze infraroşii şi finlandeze. Pe lângă serviciile 
de wellness, aveţi la dispoziţie masaje înviorătoare, dar şi 
o secţie de coafură, manichiură şi pedichiură. 

Băile Szent Erzsébet din Mórahalom 
– O împărăţie a apelor în inima 
Ţării Nisipurilor

În imediata vecinătate a hotelului nostru se află Băile 
Szent Erzsébet, un parc acvatic pentru tratament bal-
near şi distracţie, la cele mai înalte standarde din re-
giune. Oaspeţilor noştri le asigurăm acces gratuit în 
incinta băilor. Cele 21 de piscine, 8 saune, toboganele 
uriaşe, dar şi serviciile axate pe familie sau bebeluşi 
sunt garanţia că aici toată lumea va avea parte de clipe 
plăcute. Apa curativă de aici este eficientă în tratarea 
afecţiunilor articulaţiilor, a afecţiunilor reumatice şi a 
celor ginecologice.

Eleganţă modernă, experienţă wellness pentru 
întreaga familie, arome incitante şi arhitectură 
avangardistă. Descoperiţi cel mai nou hotel de 
wellness din Câmpia Maghiară de Sud, Hotelul 
Colosseum de patru stele. 

Camerele – eleganţă îmbinată cu confortul
Hotelul nostru de patru stele, recomandat familiilor,
pune la dispoziţia oaspeţilor săi 77 de camere 
elegante, printre care camere pentru familii şi 5 apar-
tamente exclusiviste, care asigură toate condiţiile 
pentru o odihnă desăvârşită. 

Televizoarele LED cu ecran de dimensiuni mari, 
accesul wireless la Internet, aparatul de aer 
condiţionat reglabil separat în fiecare cameră, 
halatul de baie, papucii, uscătorul de păr, minibarul 
şi seiful sunt elemente menite să sporească şi mai 
mult confortul. 

Conferinţe, evenimente – toate condiţiile 
pentru evenimente reuşite

Sala de conferinţe cu o capacitate de 150 de persoane 
vă pune la dispoziţie dotări tehnice şi servicii de 
catering esenţiale pentru reuşita oricărui eveniment. 

bufet suedez include delicatese regionale, naţionale 
şi internaţionale, iar în meniul de băuturi veţi regăsi 
excelentele noastre pălinci de fructe, alături de cocteiluri 
incitante.  

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-caldă , piscină pentru 
bălăceala bebeluşilor, precum şi o piscină cocteil, în care 
puteţi savura cocteilurile chiar de pe scaunele de bar 
aşezate în apă.


