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Hotel Aqua Eger***
Kategória: Hotel***
Cím: 3300 Eger, (Heves megye), 3300 Eger, Maklári
út 9.
Telefon: 36/515-337
Fax: 36/515-337
Email: info@hotelaqua-eger.hu
Weblap: www.hotelaqua-eger.hu
Nyitvatartás: Egész évben

Bemutatkozás
A Hotel Aqua Eger*** egy olyan különleges atmoszférájú belvárosi szálloda, ahol a vendégek Eger igazi
esszenciáját kaphatják: vendégszeretet, valódi gasztronómia, nemes borok, gyógyvizek, kirándulások,
felfrissülés, ellazulás.
Szállodánk Eger belvárosában a gyógyvizérõl híres Török fürdõ, strandfürdõ és a Bitskey Aladár
sportuszoda mellett található, az Egri Vár déli bejáratától 2 perc sétára.
A belváros szívében való elhelyezkedés biztosítja, hogy Eger nevezetességei gyalogosan könnyen
megközelíthetõek legyenek.
A hotelban található Zsálya Bisztró igazi gasztronómiai remekekkel, a táj jellegzetes íz világával, mindig
friss, szezonnak megfelelõ helyi alapanyagokból készült specialitásokkal várja vendégeit!
Gyönyörû, hangulatos kertünk kiváló helyszín grill partikhoz, romantikus vacsorákhoz, családi
összejövetelekhez, tréningekhez, akár 300 fõs rendezvények lebonyolítására is alkalmas. A gyermekek a
környezetbarát játszótéren szórakozhatnak.
Eger és környéke számtalan lehetõséget rejt csapatépítõ tréningek, konferenciák lebonyolítására, melyhez
bennünk partnerre talál. Tapasztalt szakembereink teljes körû szervezéssel, outdoor és indoor programok
széles választékával várja.
Üdülését, pihenését akár munkáját szolgáltatásainkkal és változatos program lehetõségekkel tesszük
felejthetetlenné!
Vendégeink kikapcsolódását több mint negyed százados idegenforgalmi tapasztalatunk és helyismeretünk
teszi teljessé.
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Csábító nyitási akcióink mellett, egész évben érdekes és izgalmasabbnál, izgalmasabb programokkal,
akciókkal várjuk Önöket!
Hotel Aqua Eger*** ist eine Innenstadt-Hotel mit einer speziellen Atmosphäre, wo die Gäste echte Essenz
von Eger bekommen können: Gastfreundschaft, echte Küche, erlesene Weine, Heilwasser, Ausflüge,
Erfrischerung und Entspannung. Unsere Hotel besteht aus 16 Zimmern, die grössere Bodenfläche am
durchschnittlichen zur Verfügung steht.
Zsalya Bistro, das zum Hotel gehört, wartet auf Seine Gäste mit echten gastronomischen Spezialitäten!
Unser Restaurant verfügt über Grill-Terasse, wo wir verschiedene Veranstalltungen sowie Grill-Party
abwickeln können.
Unser Hotel ist ein ausgezeichneter Ort für die Veranstalltungen von Geschäftstreffen, Meetings,
Teamaufbau-Traninge, Konferenzen.
Wir warten herzlich auf unsere Gäste!
Hotel Aqua Eger*** is a place with a special atmosphere where the guests can get the real essence of Eger:
hospitality, real gastronomy, famous wines, medicinal waters, excursions, recreation, relaxation.
The 16 rooms of the Hotel Aqua Eger*** are with all modern conveniences, and they have a bigger
floorspace than the ordinary. In all of them can be found colour television with cinema channels, free internet
connection, telephone which is suited for wake-up-call and fridge.
All of our rooms are air-conditioned.
Antiallergenic bed linens provide the calm and healthy relaxation.
In our 5 pieces of appartment, a well-equipped kitchen unit can be found, where we can guarantee free tea
buffet.
The real surprise of the place is the huge imposing garden, in spite of the city center position, where we can
organize the classical wedding to the modern to 300 head.The romantic and hidden nooks, the beautiful flora,
the big dancefloor also, make the big day unforgettable.

Árak a szálláshelyen
Idõszak:
Személy:
Ár reggelivel:
Ár reggeli nélkül:
- Egyágyas szobaár reggelivel (svédasztalos reggeli, zárt parkoló használata, internethasználat)
2011.05.01 - 2011.06.30
1 fõ
11.500 Ft (45 €)
2011.10.24 - 2011.12.31
1 fõ
9.500 Ft (37 €)
2011.01.01 - 2011.04.30
1 fõ
9.500 Ft (37 €)
2011.08.22 - 2011.10.23
1 fõ
11.500 Ft (45 €)
2011.07.01 - 2011.08.21
1 fõ
14.500 Ft (56 €)
- Kétágyas szoba reggelivel (svédasztalos reggeli, zárt parkoló, internethasználat)
2011.01.01 - 2011.04.30
2 fõ
14.500 Ft (56 €)
2011.10.24 - 2011.12.31
2 fõ
14.500 Ft (56 €)
2011.05.01 - 2011.06.30
2 fõ
16.500 Ft (63 €)
2011.08.22 - 2011.10.23
2 fõ
16.500 Ft (63 €)
2011.07.01 - 2011.08.21
2 fõ
18.500 Ft (70 €)
- Apartman(4 fõ) reggelivel (svédasztalos reggeli, internethasználat, zárt parkoló)
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2011.01.01 - 2011.04.30
2011.10.24 - 2011.12.31

4 fõ
4 fõ

24.000 Ft (92 €)
24.000 Ft (92 €)

-

A szálláshely által nyújtott kedvezmények
- Gyermekkedvezmény: 50%
0-4 éves kor között 2 felnõttel egy szobában pótágyon történõ elhelyezés esetén grátisz.
4-12 éves kor között 2 felnõttel egy szobában pótágyon való elhelyezés esetén 50 % kedvezmény a pótágy
árból.\\r\\n

Vélemények és értékelések a szálláshelyrõl
Eddig egy ember értékelte a Hotel Aqua Eger-t, aki 0 pontot adott (a lehetséges 5-bõl).
pont

Albert Pal | 2012.08.27 17:58:37
Oriasi csalodas ez a szalloda.Mocskossag gyenge minosseg. Ket nap egymas utan dobom le
ugyanazt a torulkozot cserere es ugyanugy megkapom a torukozoszaritora felteve. Mas helyeke
keres nelkul is cserelik. Biztos hogy meg egyszer nem jovok ide
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