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Wellness Egerben
A Hotel Eger & Park, Eger patináns szállodai
komplexuma, a belvárosban, Eger történelmi
központjától, a Dobó tértől 500 m-re , a kulturális élet központja - a Gárdonyi Géza
Színház mellett található. A század eleji barokk
stílusú Park Hotel, Eger első szállodája,
valamint a 80-as évek elején épült Hotel Eger
- mely utóbbi a teljes átépítést követően ÉszakMagyarország egyik legmeghatározóbb
wellness-konferencia szállodájává vált.
Mind egyénileg utazó Vendégeink, mind a
konferenciákra érkező Vendégek részére
előny, hogy a szállodából a város legfontosabb
nevezetességei, múzeumai, belvárosi szórakozóhelyei és éttermei könnyűszerrel, gyalogosan megközelíthetők. A pihenni, sportolni
vágyóknak a közeli Érsekkert, Eger legnagyobb parkja kínál kikapcsolódási lehetőséget. Mellette található a népszerű strand
és a gyógyvizű Török fürdő.

A szálloda két intézményt foglal magába:
A négycsillagos Park Hotel a 2007-es
felújítást követően nyerte vissza eredeti,
század eleji arculatát. 2 lakosztály, 3 De Lux-,
11 Superior- és 19 korhű berendezésű
Classic szoba került kialakításra. A lakosztályokban és a De Lux szobákban élménykád és
infrakabin szolgálja a kényelmet. Minden
szoba franciaágyas, nem dohányzó, kisállat
fogadására alkalmatlan. A Kabos Gyula és a
Honty Hanna lakosztályok mindegyikében 2
különálló hálószoba, 1 nappali, 2 fürdőszoba
(az egyik élménykáddal, infrakabinnal míg
másik hidromasszázs zuhanyfülkével ellátott).
Delux szobákban a hálószobákhoz 1 nappali,
1 élménykádas fürdőszoba infrakabinnal vagy
hidromasszázs fallal kapcsolódik. Superior
szobák tágasak, némelyik erkélyes parkra
néző, néhány pótágyazható. A szobákban
LCD televízió, ingyenes vezetékes internet,
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fan-coil hűtő-fűtő légtechnika, masszázsfal
(kivéve az élménykádas szobákat) található
többek között.
A 2004-ben tejesen felújított Hotel Eger ***
mindegyik szobája légkondicionált. 122 db
kétágyas szoba, 28 db (3 főre és 4 főre) pótágyazható szoba, 20 db egyágyas szoba és a
2 db apartman szoba garantálja a megfelelő
elhelyezést mind a családdal érkező, mind a
konferenciákon résztvevő vendégek számára.
Kialakításra került 1 db mozgáskorlátozottak
számára, kerekes székkel is használható kétágyas szoba. A szobák többsége erkélyes,
fürdőszobáik részben fürdőkádasak, részben
zuhanykabinosak. Kijelölt szobák állnak a
kisállattal érkező, illetve dohányzó vendégek
rendelkezésére.
A szálloda wellness központjában az
úszómedence mellett egy élménymedence,
valamint pezsgőfürdő kínál felüdülést. Teljesen
új belsőt kapott a finn szauna, széles
lehetőséget kínál a kabinsor, amely jég-, gőz-,
aroma-, fény-, infra-, és sókabinjával csalogatja a felfrissülni vágyókat. A klimatizált fitness
terem a legújabb kardió és kondícionáló
gépekkel mozgásra hív. A wellness részleg
további szolgáltatások vehetők igénybe, így
szolárium, wellness fürdők, testkezelések, fitness és aqua programok. Masszőrök kezei
alatt nem csak a test hanem a lélek is felüdül.
Általános masszázs, gyógy- és speciális
masszázsok (pl. Holt-tengeri sópeeling
masszázs, aromás mézmasszázs ) is a kínálatban szerepel.

HOTEL EGER & PARK
3300 Eger, Szálloda út 1–3.
Tel.: +36/36/522-200, +36-36/522-222,
Fax: +36-36/413-114
E-mail: info@hotelegerpark.hu
Internet: www.hotelegerpark.hu
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Luxusból mindennapivá vált:
F ü rd ő m e d e n c é k
Napjainkra nemcsak látványosan megnövekedett a fürdőmedencék iránti kereslet, igény,
hanem egyszerűbbek és összetettebbek lettek
műszaki és technológiai kialakításban a magáncélú felhasználásra gyártott, épített,
telepített fürdőmedencék száma. Ez a kijelentés azt foglalja magában, hogy a fürdőmedencék terén egyre inkább teret hódítanak a
komplett minőségi megoldások, s ezzel
egyidejűleg ugrásszerűen megnőtt a
medencetechnikai termékek választéka is. A
magánmedencék térhódítása érthető, hiszen
egy bármikor használható, helyben lévő saját
fürdőmedence sokak fantáziáját megmozgatja,
státuszszimbólumnak sem utolsó. A medence
azonban az egészséges és örömteli kikapcsolódás színhelyéből az egészséget veszélyeztető nyűggé válhat. A fürdőmedence nem
olcsó játékszer, melytől bármikor megszabadulhatunk, ha meguntuk. A fürdőmedencék létrehozása ma már nem kerülhető
meg annak feltételezése nélkül, hogy a
magántulajdonos napjaink népszerű wellness
technológiáira is igényt tart-e. A fürdőmedence
és a wellness terület elhelyezése és kialakítása
alapvetően koncepcionális feladat. Ha tudjuk,
hogy mit szeretnénk és meg is van hozzá a
pénzünk, akkor kezdhetjük a tervezést. Nem
szabad elfelejteni, hogy a fürdőmedence és a
wellness kialakítása ugyanolyan tervezést

igényel, mint amikor saját lakásunkat, házunkat
terveztetjük meg. Sőt! Talán még ennél is
komolyabbat, hiszen a nem megfelelő
kialakítás, hibás kivitelezés a tervezés hiányára
való utalás az üzemeltetésben komoly
épületkárokat okozhat, akár életveszélyt is!
A magánmedencék tulajdonosai gyakran
tévesen azzal számolnak, hogy csak a család
tagjai fogják használni a medencét. A ritkán
vagy rendszertelenül használt medence is gondot jelenthet, ilyenkor automatikus vízkezelés
hiányában elhanyagolhatják vagy akár a teljes
üzemeltetés válik elhanyagolttá. A helyzet paradox, hiszen furcsa, hogy egy jóval költségesebb szolgáltatástól nem igénylünk legalább
olyan higiéniai viszonyokat, mint amit az olcsóbb létesítményben kapunk. Hiszen
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könnyen
belátható,
hogy egy óra a magánmedencében
jóval
drágább, mint egy modern vizicentrum egyórás belépője! Érdemes odafigyelni a
szennyezettség kérdésére, továbbá valójában
kik is fogják használni a medencét. A medence
elhelyezése tekintetében a legjobb megoldás,
ha nem kültéri medencét alakítunk ki, melyet a
hidegebb időszakra téliesíteni kell, hanem
beltéri medencét, mely a nyári vagy melegebb
időszakokban a kertre nyithatunk. A kettős
megoldás már értemetlennek tűnik. A magán-
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medencék mélységi meghatározása esetén
1,3 m felett felesleges tervezni, s azt sem árt
meghatározni, hogy a használat céljából, ha
lehet úszásra alkalmas legyen vagy csak pancsolásra, lubickolásra készítjük.
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