
 

 

 

 
Унгария, Gulya - Family Wellness Hotel Gyula 4* 

http://wellnesshotelgyula.hu/en 
 
Първият уелнес хотел в Gyula, приветства своите гости и релаксиращи спа влюбени.  
На разположение на гостите на хотела са 68 стаи с вентилационни системи, гараж, уелнес център на 
два етажа, на площ от 650 м ² и конферентна зала с площ от 250 m², която може да побере до 150 
души. Стъклени стени на Oasis Wellness предлагаt изключителна гледка към най-красивия градски 
парк.  
 
 
 

 
 
 

                                 Цени : от 36 EUR / 1 нощ / човек  

Цената включва: 
Изхранване закуска и вечеря на бюфет/шведска маса с ястия приготвени от известният готвач Геза 
Фаркаш, достъп до интернет, сейф в стаята, ползване на Wellness Oasis (финландска сауна, 
инфрачервена кабина, парна кабина, солна кабина, джакузи, басейн, перли за баня, детски басейн, 
шезлонги), достъп до фитнес зала, салон телевизия, магнитни карти, хавлия 
 
Цената не включва: 
Туристически данък - 1,3 € / човек / нощ 
 
 
Местоположение: Намира се в близост до известния замък Gyula и баните Fortress. 
Удобства в хотела: гараж, 24-часова рецепция, стая за багаж, ресторант "A'la карт - Cris Garden" 
ресторант на шведска маса с предварително определена програма, къща "охлюв"  за забавни програми 
за деца, конферентен център, уелнес център, градина, тераса за арома-терапия, салон за красота, 
фитнес зала, зала за игри, зала за телевизия и интернет, бизнес кът, джаги и тенис на маса. 
Удобства в стаите: климатик, телевизор LCD, телефон, достъп до интернет (безжичен), мини бар, 
сешоар, сейф, халати.  
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Услуги: 
Wellness Hotel Gyula **** предлага следните услуги, гарантиращи приятен престой  на своите гости: 
ГАРАЖ, ограден паркинг, под постоянно наблюдение, защото ние се грижим за вашите ценности ; 
24 - часово обслужване, защото вашите нужди са приоритет ; 
Ресторант " A'la карт - Cris Garden " - приятно е да се храните в очарователна атмосфера 
Ресторант на шведска маса с предварително определена програма и пълно обслужване ; 
Играйте с децата си в къщата " градински охлюв ", площ 300 m2 за деца и забавни програми с аниматор; 
Собствен двор , тераса 
Oasis Wellness 
Център за красота " Szèpsègfarm " ( козметика , фризьорство, педикюр , маникюр ) - защото вие 
заслужавате да се поглезите; 
Фитнес - защото вашето тяло трябва да е здраво ; 
Зала за игри , телевизионна зала - забавления на една ръка р ; 
Достъп Service ( безжичен ) в целия хотел, в духа на модерните времена и мобилност; 
Достъп System, магнитна карта за ваше удобство ; 
Бизнес кът - защото за да успее нашият бизнес, вашият трябва да е на ниво 

 
 

 
 
 
 
 

        За повече информация, моля свържете се с нас: 
Деми травел EOOД 
Тел: +359 2 850 4666 

   Факс: +359 2 850 4665 
                   Мобилен тел: +359 894 618 453 

               E-mail: office@demi-travel.bg 
                                                                             Web site: http://www.demi-travel.bg 
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