
Wellness Szombathelyen

Fürdőkultúra,
wellness,

fitness

Fürdőkultúra,
wellness,

fitness

Szombathely legnívósabb szállodája, a Park
Hotel Pelikán 37 kétágyas és 6 egyágyas,
standard (zuhanyzós, közepes méretű) és
superior (kádas/zuhanyzós, nagyméretű)
szobákkal várja vendégeit.
A szálloda két épülete alkalmas vendégek
lehelyezésére. A főépület első és második
emeletén elegáns, nagy belmagasságú, vilá-
gos, a Pelikán parkra és a szálloda előkertjére
néző szobákat talál. A manzárd szobák rend-
kívül otthonosak és tágasak. A főépület mellett
álló Villa Magnolia épületében nagyobb tár-
saságok kényelmesen elhelyezhetők 11 egy-
és kétágyas szobában. A harmadik épület a
télikert, mely egyben a szálloda étterme is. A
Villa Pelikán Magyarország legjobb 11 étterme
közé tartozik a Népszabadság TOP 100-as
listája alapján, melyre 2006-ban és 2007-ben
is felkerült. A Télikert ideális esküvők, állófo-

gadások lebonyolítására. Elegáns, de nem
feszélyező hangulata, a magas színvonalú
kiszolgálás üzleti és családi ebédek, vacsorák
kitűnő színhelyévé teszik. E területen a
vezeték nélküli, szélessávú internet hoz-
záférés biztosított. 
A műemléki főépülethez épült tizenkét
méteres, üvegtetővel fedett uszoda impozáns
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látványt nyújt. A hozzá kapcsolódó pezs-
gőfürdőt, fitnesstermet, finn- és infraszaunát
szállóvendégek ingyenesen használhatják.
Különböző masszázsokat vehet igénybe az
idelátogató.

Íme, egy kis kedvcsináló a szálloda akciós
wellness csomagjaiból:
Pelikán hosszú hétvége 20.300 Ft -tól
3 éjszaka szállás kétágyas szobában reggeli-
vel, valamint a szálloda wellness & fitness szol-
gáltatásainak (fedett uszoda, pezsgőfürdő,
szaunák és fitness terem) korlátlan használata
- fürdőköpeny bekészítés
- szélessávú internet
- DVD lejátszó (Superior szobákban)

Pelikán weekend 20.800 Ft -tól
2 éjszaka szállás kétágyas szobában reggeli-
vel, valamint a szálloda wellness & fitness szol-
gáltatásainak (fedett uszoda, pezsgőfürdő,
szaunák és fitness terem) korlátlan használata
- fürdőköpeny bekészítés
- szélessávú internet
- DVD lejátszó (Superior szobákban)

Pelikán őszi lazítás 23.300 Ft -tól
• Két éjszaka szállás standard vagy superior

szobában svédasztalos reggelivel,
• ajándék pezsgő és gyümölcstál a szobába

bekészítve, 
• romantikus háromfogásos vacsora a

Tóvendéglőben (www.to-vendeglo.hu),
• a szálloda wellness & fitness szolgáltatá-

sainak (fedett uszoda, pezsgőfürdő, finn-,
és infra szaunák, fitness terem) korlátlan
használata,

• Kneipp Wellness&Spa: személyenként egy
30 perces aromamasszázs,

• fürdőköpeny bekészítés, korlátlan szé-
lessávú internet csatlakozási lehetőség,
ingyenes parkolóhasználat

Park Hotel Pelikán ****
H-9700 Szombathely,

Deák Ferenc u. 5.
Telefonszám: +36 94/513-800

Fax: +36 94/513-801
E-mail cím: info@hotelpelikan.hu

Internet: www.hotelpelikan.hu
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