
 
 

 

A Hotel Aquamarin *** Hévíz nyugodt, csendes városrészében található egy közel 2 hektáros 

parkosított területen (ahol az öreg víztorony áll) a központtól 5 perc sétára. Saját tulajdonú 

mélyfúrású kúttal rendelkezik, mely 117,9 m mély és percenként 200 liter 41-42 C° 

hőmérsékletű, kénben gazdag vizet termel. A szállodában két beltéri termál és egy 160 m² nagy 30 

C°-os vízhőmérsékletű szabadtéri (az év 365 napján üzemel), termálvízzel töltött 

gyógyfürdőmedence található. 

 

A 2011. november 15. - 24. megrendezésre kerülő Magyar Férfi Sakkbajnokság rendezvény 

alkalmával az alábbi kedvezményes árakon várjuk szobafoglalásukat! 

 

A régebbi építésű „A” épületrészben található régi szobák berendezése: színes TV, telefon, 

hűtőszekrény, zuhanyozó mosdóval, valamint WC, mely nem egy légtérben van a tusolóval.  

A szoba ára 25% kedvezménnyel: 
9 éjszakára 88.200 Ft helyett  63.000 Ft / egyágyas 

9 éjszakára 139.950 Ft helyett  99.000 Ft / kétágyas 

             

10 éjszakára 98.000 Ft helyett    73.000 Ft / egyágyas 

10 éjszakára 155.500 Ft helyett 116.000 Ft / kétágyas 

 

 

Az újabb építésű „B” épületrészben (2009-ben teljesen felújított) található szobák berendezése: 

színes TV, telefon, hűtőszekrény, fürdőszoba mosdóval és zuhanyzóval, valamint WC, mely nem a 

fürdőszoba légterében található. Minden szobához tartozik erkély.  

A szoba ára 25% kedvezménnyel: 
9 éjszakára 112.050 Ft helyett   81.000 Ft / egyágyas 

9 éjszakára 180.900 Ft helyett 135.000 Ft / kétágyas 

             

10 éjszakára 124.500 Ft helyett   93.000 Ft / egyágyas 

10 éjszakára 201.000 Ft helyett 150.000 Ft / kétágyas 

 

Az árak minden esetben tartalmazzák a svédasztalos reggelit, panziós étkezést (ebéd vagy 

vacsora), a szálloda termálfürdőjének korlátlan használatát, a parkolást zárt udvarban, valamint az 

ÁFA-t. A helyi idegenforgalmi adó (IFA) külön fizetendő, ami 18 éves kor felett (420,- Ft / fő / éj). 

További szolgáltatások: szauna, ivókút, sókamra, fitneszterem, pool biliárd, csocsó, infraszauna, 

minigolf, stb. Az egészségügyi szolgáltatások TB által támogatott kezelések! 

 

   

Várjuk jelentkezését! 

 

sales@hotelaquamarin.hu ; 06-83/545-979 ; 06-83/545-960 

8380 Hévíz, Honvéd utca 14. ; GPS: N 46.7886597 E 17.1839475 

www.hotelaquamarin.hu  


