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Kedves Vendégünk!

Üdvözöljük Önt Gyulán az Elizabeth Hotelben. Ebben a kiadványban megtalál minden
információt a szállodáról, amely érdekes vagy hasznos lehet az Ön számára.
Ha bármi olyan kívánsága lenne, ami még tökéletesebbé tehetné az Ön kényelmét
szállodánkban, kérjük, közölje velünk! Reméljük, jól fogja érezni magát nálunk,
kellemes időtöltést kívánunk!

Szívélyes üdvözlettel:
a Szálloda Igazgatója és Munkatársai
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
ÁGYELŐ

AKADÁLYMENTESÍTÉS

Kényelme érdekében készséggel készítünk be szobájába
ágyelőt. Kérjük, jelezze igényét Recepciónkon!
Szállodánk speciálisan kialakított, akadálymentesített
szobákat kínál mozgáskorlátozott vendégeink részére.
Siket és nagyothalló vendégeinknek indukciós hurok
recepciónkon elérhető. Foglaláskor kérjük, szíveskedjen
erre vonatkozó igényét jelezni. Wellness részlegünk
kivételével szállodánk teljes területe akadálymentesített,
beleértve
alagsori
konferencia
részlegünket
is.
Segítségnyújtásért
kérjük,
forduljon
Recepciónk
munkatársaihoz.

AUTÓBÉRLÉS

Amennyiben autót kíván bérelni, kérjük, forduljon
Recepciónkhoz!

BANK, ATM

Városunkban több bankjegyautomata található, a
legközelebbi a Várfürdő főbejáratánál. Bankfiókot a
belvárosban találhat, útbaigazításért keresse a Recepciót.

BENZINKÚT

Szállodánktól 5-10 perc távolságra több töltőállomás is
található, melyekhez Recepciónk tud útbaigazítást
nyújtani.

BORRAVALÓ

Szállodánkban az éttermi étel és ital árak tartalmazzák a
szervízdíjat. Amennyiben elégedett a szolgáltatás
színvonalával, a borravalót természetesen mindenhol
hálásan fogadják. A borravaló általánosan elfogadott
mértéke a számla végösszegének 10%-a.

CIPŐTISZTÍTÓ GÉP

Térítésmentesen használható cipőtisztító berendezésünket
szállodánk éttermi folyosóján találja.

CIPŐKANÁL

Cípőkanalat szobája szekrényében talál.

CSOMAGMEGŐRZÉS

Csomagjait Recepciónk munkatársai térítésmentesen
veszik át megőrzésre.

CSOMAGSZÁLLÍTÁS

Csomagjainak szállításáról szállodánk területén belül
kérésére Recepciónk térítésmentesen gondoskodik.

DOHÁNYZÁS

A dohányzás a szállodai szobákban, folyosókon, illetve az
éttermünkben szigorúan tilos, csak a táblával kijelölt
dohányzóhelyeken lehetséges.
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DRESS CODE,
ÖLTÖZKÖDÉSI
PROTOKOLL

ÉBRESZTÉS
ELEKTROMOS
CSATLAKOZÁS

Kérjük, szolgáltatásaink igénybevétele során szíveskedjen
alkalomhoz illő öltözéket választani. A megfelelő öltözet
nagyban hozzájárul a szép, igényes környezethez, melyet
vendégeink számára biztosítani kívánunk.
A kívánt ébresztési időpontot jelezze Recepciónknak!
A hálózati feszültség 220 V. Kérjük, forduljon
Recepciónkhoz, amennyiben adapterre vagy konverterre
lenne szüksége!

ELEKTROMOS AUTÓTÖLTÉS

Szállodánk parkolójában elektromos autó töltésére van
lehetőség, mellyel kapcsolatban forduljon Recepciónkhoz.
ÉRKEZÉS IDEJE, A
SZOBA ELHAGYÁSA

Érkezése napján a szoba 14.00 órától áll rendelkezésre.
Ennél korábbi megérkezése esetén a szoba elkészülte nem
garantált, azonban munkatársaink természetesen
igyekeznek minél előbb átadni Önnek a szobát.
Elutazása napján a szállodai szoba 10.00 óráig vehető
igénybe. Hosszabbítási szándékát kérjük, szíveskedjen
jelezni Recepciónkon. Amennyiben szállodánk foglaltsága
indokolttá teszi ezt, a hosszabbításért felárat számítunk fel.
Kései check out 12.00 óráig: 6.000 Ft/szoba, 15.00 óráig:
18.000 Ft/szoba. Késői elutazás esetén a felszámított díj
tartalmazza a szoba használaton felül a wellness részleg
használatát is. A hosszabbítás az utazás napján 15:00 óráig
vehető igénybe. 15.00 óra után a teljes szobaár kerül
felszámításra.

ESERNYŐ

A térítésmentesen használható szállodai esernyőt kérje
Recepciónkon!
Szállodánk Almásy éttermében magyar és más nemzetek
specialitásait kínáljuk a hét minden napján, amelyek
kedvező időjárás esetén teraszunkon is elfogyaszthatók.

ÉTTEREM & BÁR

Büféreggeli: 7.00-10.00 óráig. Wellness ebéd: 12:00-14.00
óráig. Vacsora: 18.00-21:00 óráig. Bár: 6:00 órától 22:00 óráig.
Éttermünk és bárunk a szálloda földszintjén található.
Asztalfoglalási szándékát Recepciónkon jelezheti.
EXPRESSZ VASALÁS

Sürgős igény esetén, egy órán belüli teljesítéssel kérhető
vasalási szolgáltatás. Kérjük, hívja a Recepciót!

EXTRA TAKARÓ, PÁRNA Extra

takaró, illetve párna térítésmentesen igényelhető
Recepciónkon.

FÉNYMÁSOLÁSI/
SZKENNELÉSI
LEHETŐSÉG

Térítés ellenében lehetősége nyílik fénymásolásra, illetve
szkennelésre. A szolgáltatás Recepciónkon érhető el.
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FÜRDŐKÖPENY, PAPUCS

Fürdőköpeny, illetve papucs térítésmentesen használható.
Fürdőköpenyt, illetve papucsot szobája szekrényében
talál. Esetleges további papucs igényét kérjük jelezze
Wellness recepciónkon!

FÜRDŐSZOBAI SZÉK

Vendégeink kényelme érdekében kérésre a szobába
fürdőszobai szék készíthető be. Kérjük erre vonatkozó
igényét recepciónk munkatársának szíveskedjen jelezni!
FŰTÉS

Vendégeink kényelme érdekében a szobai fűtés egyénileg
szabályozható.
A
falon
elhelyezett
termosztát
használatával
kapcsolatban
kollegáink
készséggel
tájékoztatást nyújtanak
GYERMEKÁGY

3 év alatti gyermekek részére Recepciónkon ingyenesen
kérhető gyermekágy.

HITELKÁRTYÁK

A szálloda a következő hitelkártyákat fogadja el:
Eurocard/Mastercard, Visa.

SZÉCHENYI PIHENŐ
KÁRTYA
IDŐZÓNA

INFORMÁCIÓS
ANYAGOK

Szállodánk OTP, K&H, MKB Széchenyi Pihenő Kártya
elfogadóhely. Információkért keresse Recepciónkat!
Magyarország a közép-európai időzónához tartozik, amely
1 órával jár az egyezményes koordinált világidő előtt. A
pontos időt Recepciónktól kérdezheti meg telefonon.
Városunkról
és
környékéről,
különféle
programlehetőségekről a Concierge nyújt bővebb
tájékoztatást. Információs anyagok széles választéka
szintén térítésmentesen hozzáférhető.

INTERNET,
INTERNET TERMINÁL

Vendégszobáinkban, illetve éttermünkben és bárunkban
saját laptop használata esetén a szélessávú vezeték nélküli
internet használata ingyenes. További információért kérjük,
forduljon Recepciónkhoz!
Vendégeink
részére
ingyenesen
használható,
internetelérést nyújtó számítógép áll rendelkezésre.
Felmerülő kérdés esetén kérjük, forduljon a Recepció
munkatársaihoz!

IVÓVÍZ

A csapvíz fogyasztható, azonban az íze szokatlan lehet. Dús
és csendes, palackozott ásványvizet minibárjában találhat,
illetve telefonon is rendelhet szobájába.

JÉG

Kérjük, hívja a Szobaszervízt, amennyiben jeget óhajt
szobájába rendelni.
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KARBANTARTÁS

Amennyiben a szobájában található bármely berendezés
működésében hibát észlel, forduljon Recepciónkhoz.

KERÉKPÁRBÉRLÉS

Városunk és környéke bővelkedik izgalmas útvonalakban.
Kölcsönzéssel kapcsolatban kérje a Concierge segítségét.

KÉREM, NE
ZAVARJANAK!

Amennyiben nem szeretné, hogy pihenését megzavarják,
kérjük, szíveskedjen a szobája ajtajára a piros, “Kérem, ne
zavarjanak” kilincskártyát akasztani. Ha ez idő alatt
telefonhívást sem szeretne fogadni, szíveskedjen jelezni ezt
Recepciónknak. Házirendünk értelmében szobaszámot
látogatókkal nem közlünk.

KLÍMABERENDEZÉS

A szobában található klímaberendezésnek három fokozata
van: gyenge, közepes és erős. Egyéni igényeknek
megfelelően
állíthatja
be
a
hőmérsékletet.
A
légkondicionálás hatékony működéséhez, kérjük az
ablakokat tartsa zárva.

LEVÉLPAPÍR, BORÍTÉK

Levélpapír, illetve boríték igényét
Recepciónkon
jelezni.
A
térítésmentes.

szíveskedjen
szolgáltatás

MASSZÁZS

Különböző gyógy-, illetve kényeztető masszázsokat vehet
igénybe Tündérkert Wellness Centrumunkban. Időpont
egyeztetéssel kapcsolatban keresse Wellness Recepciónkat.
MINIBÁR

A szobában található minibár napi egy alkalommal kerül
feltöltésre. Az árjegyzékett a minibár feletti asztalra
készítve találja. Szobaszervizünk segítségével 0.00 és 24.00
óra között további italokat is rendelhet.

MOBILTELEFON

Mobiltelefon szállodánk teljes területén használható.
Megkérjük azonban kedves vendégeinket, hogy szállodánk
éttermében, bárjában, illetve Wellness Centrumában
tartózkodjanak mobiltelefonjuk használatától. Vendégeink
kényelme érdekében szintén kerülendő a túlságosan
hangos csengetés.
Amennyiben készülékéhez nem hozott töltőt, forduljon
Recepciónkhoz, ahol többféle típushoz kérhet töltőt
ingyenes használatra.

MOSÁSI- ÉS VASALÁSI
SZOLGÁLTATÁS

Mosási- és vasalási szolgáltatási igényét Recepciónkon
jelezheti. A szolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe, az
árjegyzéket tájékoztatónkban találhatja.
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NYILVÁNOS TELEFON

Telefonhívás Recepciónkon is kezdeményezhető, a hívások
díjait illetően Recepciós munkatársaink szívesen nyújtanak
bővebb felvilágosítást.

ORVOS,
GYÓGYSZERTÁR

Kérjük, forduljon Recepciónkhoz!

PARKOLÁS

Szállodánk zárt, 24 órán át őrzött parkolója térítés
ellenében áll rendelkezésre a szomszédos, Pomucz
tábornok utca 12. szám alatt.
Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a
szállodánk épülete előtt található fizető parkoló nem az
Elizabeth Hotelhez tartozik, ezért esetleges parkolási
bírságért, illetve bármilyen jellegű károkozásért
szállodánk sajnos nem tud felelősséget vállalni.

PÁRNAVÁLASZTÉK

Poliészter töltetű párnáinkon kívül, kérésére további
párnatípusok válaszhatók. Anti allergén párnaigényét
kérjük, jelezze Recepciónkon.

PÉNZVÁLTÁS

EUR készpénzzel történő fizetés Recepciónkon lehetséges,
pénzváltásra szállodánkban azonban nincs lehetőség.
Recepciós kollégáink készséggel nyújtanak tájékoztatást a
városban található bankokkal, pénzváltókkal, illetve azok
nyitvatartásával kapcsolatban.

PIPERECIKKEK

Borotválkozási szerek, fogkefe, illetve fogkrém
Recepciónkon térítésmentesen kérhetőek.

POSTA

A legközelebbi postát a Várfürdő főbejárata mellett találja,
de feladásra szánt levelezőlapjait, leveleit átadhatja
Recepciónk munkatársainak is. Az Önnek érkező
küldeményeket is itt veheti át.

RECEPCIÓ

Recepciónk munkatársai a nap 24 órájában készséggel
állnak kedves Vendégeink rendelkezésére személyesen,
illetve a szobai telefonon tárcsázható 511-es melléken.

REGGELI

Kezdje jól a napját gazdag büféasztalunknál szállodánk
Almásy éttermében, vagy jó idő esetén akár a Teraszon is.
Büféreggeli naponta 7.00-10.00 óra között fogyasztható.
Amennyiben szobájában szeretne reggelizni, rendelését
telefonon jelezheti. A reggelit 7.00 órától kezdődően
szolgáljuk fel, ettől korábbi időpont esetén, előzetés
kérésre reggeli csomagot tudunk biztosítani Önnek.
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RENDEZVÉNYEK

Szállodánkban a legmodernebb technikával felszerelt
konferenciatermek találhatóak. Szállodánk tökéletes
helyszín
konferenciák,
üzleti
megbeszélések,
továbbképzések, ebédek, sajtótájékoztatók, tárgyalások,
egyéb összejövetelek lebonyolítására. Rendezvényük
sikerét mindenre kiterjedő figyelmünk garantálja.
Recepciónk örömmel áll rendelkezésére érdeklődés esetén.

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Laptopjával, illetve a szállodai internethasználattal
kapcsolatos segítségnyújtással Recepciónk munkatársai
állnak szíves rendelkezésére. Térítés ellenében napközben
szállodánk rendszergazdája is Vendégeink rendelkezésére
áll előzetes egyeztetés esetén.

SZAUNA

Szaunánkat
szállodánk
Tündérkert
Wellness
Centrumában találja az épület 1. szintjén. Wellness
szolgáltatásainkról a további oldalakon talál részletes
tájékoztatót.

SZÉF,
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Kérjük, értéktárgyait a szobaszéfben vagy Recepciónkon
található ingyenes széfben helyezze el! Olyan
értéktárgyakért, amelyeket nem ezekben tart, a szálloda
nem vállal felelősséget.

SZOBAFOGLALÁS

Amennyiben következő itt tartózkodására szeretne szobát
foglalni, kérjük, forduljon Recepciónkhoz! Legkedvezőbb
ajánlatainkért
keresse
fel
szállodánk
honlapját:
www.elizabeth-hotel.hu. Amennyiben rendszeresen
látogatja szállodánkat, érdeklődjön egyéni- és céges
törzsvendégprogramjainkkal kapcsolatban, Recepciónk
örömmel áll szíves rendelkezésére!

SZOBAI ÉTEL- ÉS
ITALVÁLASZTÉK

SZOBATAKARÍTÁS,
TEXTÍLIACSERE

Vendégeink számára a szobai ételfogyasztás 7-21 óráig,
italfogyasztás a nap 24 órájábann biztosított. A szobai
minibár termékeinek árait a tájékoztató lapon olvashatja. A
szobaszervíz étel- és italválasztékát tájékoztatónkban találja
mellékletként.
Szobaasszonyaink a hét minden napján végzik a szobák
napi takarítását. Turndow service szolgáltatásunk a
recepción történő előzetes egyeztetés alapján igényelhető.
Ágynemű cseréje hetente két alkalommal történik.
Amennyiben a textíliák további cseréjét kéri, szíveskedjen
igényét Recepciónkon jelezni.
Környezetünk megóvása érdekében a törölközőit hetente
két alkalommal cseréljük. Amennyiben további cserét kér,
kérjük, hagyja a fürdőszoba padlóján a cserélni kívánt
törölközőt. Amennyiben a törölközőt a szobaasszonyok
felakasztva találják, a heti két alkalommal történő csere
érvényes.
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TALÁLT TÁRGYAK

Talált tárgyakkal kapcsolatban kérje Recepciónk segítségét.
A romlandó cikkek kivételével a talált tárgyakat hat
hónapig őrizzük meg térítésmentesen.

TAXI, TRANSZFER

Taxi- illetve transzferszolgáltatással kapcsolatban kérjük,
forduljon Recepciónkhoz bővebb felvilágosításért!

TELEVÍZIÓ

A kábeltelevízió csatornakínálata
a következő
oldalakon olvasható. A televíziókészülék teletext menüje
segítségével tájékozódhat a műsorral kapcsolatban.

TÉRKÉP

Városunk és környékének ingyenes térképe Recepciónkon
kérhető.

TŰZVÉDELEM

Kérjük, olvassa el figyelmesen a szobában elhelyezett
tűzvédelmi tájékoztatót és nézze meg a vészkijáratok
helyét! A folyosón zölden világító táblák mutatják a
vészkijáratokhoz vezető legrövidebb utat. Ha tüzet észlel,
kérjük, hívja a Recepciót az 511-es melléken! Minden
emeleten jól látható jelöléssel találhatók tűzoltó készülékek
és piros tűzjelző szekrények. A liftet ne használja! A
lépcsőházon keresztül a földszintre és onnan az utcára,
illetve a szálloda udvarára juthat.

ÚJSÁGOK, NAPILAPOK

Napilapok és magazinok bárunkban találhatóak.

ÚSZÓMEDENCE

Úszó- és masszázsmedencék a szálloda -1 szintjén
találhatóak, valamint szezonálisan a hotel kertjében
kültéri medencénk is rendelkezésére áll.
Wellness szolgáltatásainkról a további oldalakon talál
részletes tájékoztatót.

ÜZENETEK

Beérkező üzeneteit automatikusan szobájába visszük
Önnek. Amennyiben piros, ‘Kérem, ne zavarjanak’ tábláját
találjuk kilincsére akasztva, munkatársunk üzenetjelző
kilincskártyát helyez el Önnek.

ÜZLETEK

A városunkban található üzletek címeivel, nyitvatartásával
kapcsolatban Recepciónk munkatársai tudnak részletes
információval szolgálni Önnek.

VÁLLFÁK

Vállfák a beépített szekrényben találhatók. Tárcsázza
Recepciónkat, amennyiben további vállfákat szeretne
szobájába küldetni.
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VÁROSNÉZÉS, KIRÁNDULÁS

A recepciónk mellett található Concierge gazdag programajánlattal szolgál és szívesen ad tanácsot a különböző lehetőségekről.
VARRÓKÉSZLET

Varrókészletet a szobája szekrényében talál. További varrókészletért, kérjük hívja a recepciót.

VARRÓ SZOLGÁLTATÁS

Ruhaneműk javítása térítés ellenében lehetséges. További
információért kérjük, forduljon Recepciónk munkatársához!

VASALÓ, VASALÓDESZKA

Kérjük, hívja Recepciónkat ingyenesen használható vasalóért
és vasalódeszkáért.
VÁZA

Amennyiben vázára van szüksége kérjük hívja a Recepciót!

VENDÉGSZOBA HÍVÁSA

Amennyiben másik vendégszobát szeretne telefonon hívni,
készüléke nyomógombjaival a szobaszámot kell tárcsáznia.
Amennyiben nem ismeri a tárcsázni kívánt szobaszámot,
hívja Recepciónkat, munkatársunk készséggel kapcsolja
Önnek a kért melléket!
Részletes tájékoztatót a telefonhasználattal kapcsolatban
mellékelten találhat.

VIRÁG

Amennyiben virágcsokrot szeretne rendelni, kérjük,
forduljon Recepciónkhoz.

WELLNESS,
NAPOZÓTERASZ

Tündérkert Wellness Centrumunk, fitnesztermünk
hétköznapokon 10:00 – 20:00 óra, szombaton 9:00 – 21:00
óra, illetve vasárnap 8:00 – 20:00 óra között tart nyitva.
Exkluzív várpanorámás napozóteraszunk és medencénk
használata szállóvendégek részére térítésmentes. Wellness
részlegünk térítésmentes és térítéses szolgáltatásairól
tájékoztatónk mellékletében talál részletesebb ismertetőt.

WIFI

Szállodánk szobáiban, illetve közös tereiben ingyenes wifi
elérhetőséget biztosítunk Vendégeinknek. Az ehhez
szükséges
kódot
Rececpiónk
térítésmentesen
rendelkezésükre bocsátja.
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TV csatornák

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
17.
18.
21.
22.
24.
25.

M1
M2
Duna Tv
M4 Sport
Duna World
M5
RTL Klub
TV2
Hír TV
ATV
Life TV
TV4
Film +
Viasat 3
Viasat 6
Prime
Story 4
RTL 2
SuperTV2

28.
30.
31.
34.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
230.
231.
234.

Film Café
Ozone Tv
Da Vinci
Mozi+
Comedy Family
RTL+
Muzsika Tv
Spektrum Home
Sláger Tv
Pesti Tv
CNN
Euronews
Sport1
Csaba Tv
Gyula Tv
TVR1
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TELEFON
SZÁLLODÁN BELÜLI HÍVÓSZÁMOK
Recepció
Szobaszerviz
Fitness/Wellness
Szobából szobába

511
513
520
A kívánt szobaszám

SZÁLLODÁN KÍVÜLI BESZÉLGETÉSEK
Szobai telefonkészüléke segítségével lehetősége van közvetlen hívások lebonyolítására. Így a
Recepció segítsége nélkül a világ szinte valamennyi városát közvetlenül hívhatja.
VÁROSI BESZÉLGETÉSEK
Amennyiben Gyulán belül kíván telefonálni, tárcsázza a “9”-t és a búgó hang után a kívánt
telefonszámot.
BELFÖLDI BESZÉLGETÉSEK
Magyarországon belül, Gyulán kívül a kívánt szám előtt tárcsázza a “9-06” számokat.
KÜLFÖLDI BESZÉLGETÉSEK
Nemzetközi hívások előtt tárcsázza a “9-00” számokat, majd az adott ország hívószámát, a város
hívószámát “0” nélkül, végül a kívánt kapcsolási számot.
Példa:
Egy berlini telefonszám (030) 1234567
9 00

49

az ország hívószáma

30

a város hívószáma

1234567

az előfizető telefonszáma

FONTOS
Előfordulhat, hogy rövid ideig várnia kell, amíg a kapcsolás létrejön. Amennyiben hosszabb
várakozás után sem történik meg a kapcsolás, kérjük ismételje meg a hívást!
DÍJAK
Telefonhívásainak díja automatikusan a szobaszámlájára kerül. Díjmentes hívószám tárcsázásakor
alapdíjat számolunk fel.
A következő oldalon egy listát talál, ahol számos, a nemzetközi távhívásba bekapcsolt ország
hívószámát tűntettük fel. További információkért kérjük, forduljon recepciós kollégáinkhoz.
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ORSZÁGOK HÍVÓSZÁMAI
ORSZÁG

HÍVÓSZÁM

AMERIKAI

IDŐELT
.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

00 1

-5 -12

ANDORRA

00 376

0

ARGENTÍNA

00 54

-4

AUSZTRÁLIA
AUSZTRIA

00 61
00 43

+7 +9
0

BELGIUM

00 32

0

BOSZNIA
0

ORSZÁG

HÍVÓSZÁM

IDŐELT
-5 -10
.

KANADA

00 1

KÍNA

00 86

+7

KOREA (DÉL)

00 82

+8

KOREA (ÉSZAK)

00 850

+8

KUVAIT
LENGYELORSZÁG

00 965
00 48

+2
0

LIECHTENSTEIN

00 423

0

LUXEMBURG

00 352

0

MAGYARORSZÁG

00 36

0

HERCEGOVINA

00 387

BRAZÍLIA

00 55

-4

MALAJZIA

00 60

+7

BULGÁRIA

00 359

+1

MEXIKÓ

00 52

-7

CHILE

00 56

-5

MONACO

00 377

0

CIPRUS

00 357

NAGY-BRITANNIA

00 44

-1

NÉMETORSZÁG

00 49

0

0

CSEH
KÖZTÁRSASÁG

00 420

0

NORVÉGIA

00 47

0

DÁNIA

00 45

0

OLASZORSZÁG

00 39

0

OROSZORSZÁG

00 7

DÉL-AFRIKAI

+2 +11

KÖZTÁRSASÁG

00 27

+1

PAKISZTÁN

00 92

+4

ECUADOR

00 593

-6

PARAGUAY

00 595

-4

PORTUGÁLIA

00 351

-1

ROMÁNIA

00 40

+1

EGYESÜLT
ARAB EMIRÁTUSOK

00 971

+2 +3

EGYIPTOM

00 20

+1

SAN MARINO

00 39

0

ÉSZTORSZÁG

00 372

+1

SPANYOLORSZÁG

00 34

0

FINNORSZÁG

00 358

+1

SVÁJC

00 41

0

FRANCIAORSZÁG

00 33

0

SVÉDORSZÁG

00 46

0

HOLLANDIA

00 31

0

SZERBIA

00 381

0

INDONÉZIA

00 62

+6 +8

TAJVAN

00 886

+7

IRÁN

00 98

+2 +5

TÖRÖKORSZÁG

00 90

+1

ÍRORSZÁG

00 353

-1

TUNÉZIA

00 216

0

IZLAND

00 354

-1

ÚJ-ZÉLAND

00 64

+11

IZRAEL

00 962

+1

UKRAJNA

00 380

+1

JAPÁN

00 81

+8

VATIKÁN

00 379

0

HONGKONG

00 852

+7

SZINGAPÚR

00 65

HORVÁTORSZÁG

00 385

0

SZLOVÁKIA

00 421

+7
0

Elizabeth Hotel**** – Vendégtájékoztató/ Guest Service Directory/ Allgemeine Informationen

TÜNDÉRKERT WELLNESS CENTRUM
ELSŐ LÁTOGATÁS A WELLNESS CENTRUMBAN
Szállodánk wellness centruma a nyugalom, feltöltődés szigete. Kérjük, hogy látogatása alkalmával
Ön is tisztelje meg pihenésre vágyó vendégeinket és legyen tekintettel az alábbiakban ismertetett
szabályokra. A wellness centrum területén szigorúan tilos a dohányzás, illetve mobiltelefon
használat. Italfogyasztás kizárólag műanyag pohárból lehetséges, alkoholos italok fogyasztása a
wellness centrum területén nem megengedett. Lázas, fertőző betegek, ittas vagy kábítószer hatása
alatt lévő személyek, valamint bőrbetegségben szenvedők a wellnesst nem használhatják. Szaunázás
14 éves kor alatti gyermekeknek nem megengedett. Vendégeink részére a fürdőköpeny és wellness
törölköző használata térítésmentes. Papucsot szintén wellness recepciónkon kérhetnek.
Wellness centrumunk hétköznapokon 10.00 - 20.00 óráig, szombaton 9.00- 21.00 óráig, vasárnap 8.00 –
20.00 óráig várja kedves Vendégeinket. Amennyiben ettől eltérő időpontban kívánja igénybe venni
szolgáltatásainkat, kérjük, forduljon recepciós kollégánkhoz!

MEDENCÉK HASZNÁLATA
Az úszó- és élménymedencék használata előtt a zuhanyozás higiéniai okokból kötelező. A medencék
élményelemeinek

bekapcsolásához

személyzetünk

készséggel

nyújt

segítséget.

Kérjük,

az

élményelemek bekapcsolásakor legyen tekintettel a már a medencében tartózkodó kedves
Vendégekre.

SZAUNA VILÁG LÁTOGATÁSA
Wellness cetrumunk finn szaunája, gőzkabinja illetve aroma szaunája alapvetően fedett testtel fürdőruhában, szauna lepedőben - használatos. Soha ne üljünk, vagy feküdjünk meztelen testtel a
fára. Nem illik és egészségügyi szempontból sem ajánlott. A szauna lepedőt terítsék úgy a fára, hogy
az egész testük ráférjen (a lábak is) Papucsot hagyják kint az ajtó közelében. A szauna ajtót
igyekezzünk magunk előtt és után gyorsan nyitni és zárni. Nem illik hangos beszéddel és
telefonálással zavarni a szaunázást élvezni kívánók nyugalmát. Vonatkozik ez a szaunában való
tartózkodásra és a pihenő részre is. Illóolaj használata előtt mindenképpen illik megkérdezni, hogy a
szaunában ülők egyetértenek-e vele és a konkrét olajat illetően is, hiszen lehet, hogy valakinél
allergiás tüneteket vált ki. Ne használjunk túl sokat az olajból akkor sem, ha egyetértenek a
használattal. Szaunázást követő medencehasználat előtt az újbóli zuhanyozás higiéniai okokból
kötelező.

MASSZÁZS
A számtalan ingyenesen rendelkezésre álló szolgáltatás mellett széles masszázsválasztékkal is várjuk
Vendégeinket, ezek igénybe vétele azonban előzetes időpont egyeztetés alapján történik. Masszázs
igényét személyesen, vagy telefonon az 520-as melléken jelezheti. Az előzetesen egyeztetett és
visszaigazolt időpont azonban legkésőbb 12 órán belül módosítható, vagy mondható le, ellenkező
esetben 50% kerül terhelésre. Amennyiben 1 órán belül mondja le a foglalást, vagy nem jelenik meg a
lefoglalt időben, a teljes összeg terhelésre kerül.
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WELLNESS SZOLGÁLTATÁSAINK
MEDENCÉK
A Tündérkert Wellness Centrum 50 m2 területű fedett medencéje ellenáramoltató berendezéssel és
hidromasszázs élményelemekkel felszerelt. 3 ülő, 2 fekvő és 6 állóhely várja a víz alatti
sugármasszázs révén ellazulni vágyókat. A 27 és 34 °C-os medencékben úgy érezheti, mintha egy
tündérekkel és pillangókkal körülvett tóban fürdőzne. A víz testmeleg hőmérséklete miatt nyugtató
hatású álmatlanság, szorongás esetén.
Szabadtéri medencénk a nyári hónapokban illetve időjárás függvényében egyedi panorámával
biztosítja az élményteli kikapcsolódást.

JACUZZI
4 személyes jacuzzi áll vendégeink rendelkezésére. A pezsgőfürdőben egyszerre élvezheti a feláramló
sűrített levegő és a szórófejekből kilövellő vízsugarak masszírozását. Egy 15 perces mártózás a 34 °Cos jacuzzi vizében ellazítja az izmokat és javítja a keringést. Használatuk nem ajánlott cukorbetegek
és visszértágulatban szenvedők számára.

KNEIPP VÍZI SÉTA
Wellnessünk rendelkezik Kneipp-lábfürdővel, mely olyan érzést kölcsönöz Önnek, mintha egy hegyi
patakban sétálna. A lábszárközépig érő hideg vizes medence alján elhelyezett lapos kavicsokon
lépdelve Ön teljesen felfrissülhet.

FINN SZAUNA
Abachifából készült 6 személyes finn szauna várja kedves vendégeinket. A magas hőmérséklet (80-90
°C) és alacsony páratartalom (10%) serkenti a keringést, valamint ellazítja és felfrissíti a testet és a
lelket. A szauna alkalmas ízületi gyulladások, allergia és elégtelen keringés kezelésére egyaránt. A
szaunázás közbeni illetve utáni felfrissülését biztosítja a szaunazuhany. A hirtelen Önre zúduló hideg
víz 10 másodperc alatt hűti le Önt, mintha egy vízesésben vagy nyári záporban fürdene.

AROMA KABIN
A 30 °C-os, aromapárologtatós nedves kabin azok számára is kellemes élményt biztosít, akik nem
szeretik a finn szauna magas hőmérsékletét vagy a gőzkabin páradús levegőjét. A fűtött padokon
relaxálva élvezheti a különféle illóolajok gyógyító, nyugtató és stressz csökkentő hatását.

GŐZKABIN
5 személyes gőzkabinunkban 43 °C-os, 100%-os páratartalmú levegő biztosítja az ellazulást. A forró
gőz megnyitja a pórusokat, eltávolítja a méreganyagokat, tisztítja bőrét, és megnyugtatja testét. A
gőzkabin használata segíti az asztma, a reuma, az izomfájdalmak és egyes keringési zavarok
kezelését.
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INFRASZAUNA
Az infraszaunában az infra-vörös sugarak által közvetített hő 80 százaléka közvetlenül a testben
koncentrálódik, míg a hagyományos rendszerű szaunában ez mindössze 20 százalék. A szauna
kabinban tapasztalható 35-55 C°-os hőmérséklet kevésbé terhelő a szívnek, a belélegzett levegő nem
éget, és mivel mélyen behatol a bőr hámrétege alá, így sokkal hatékonyabb is lehet, mint a
hagyományos szaunákban.

FITNESZTEREM
A sport remek örömforrás, hiszen stresszmentes és még szórakoztat is! Mozgásba hozza vér-és
nyirokérkeringésünket, ezáltal a salakanyagok is gyorsabban szállítódnak el. Fitnesztermünkben kézi
súlyzók illetve kardiogépek segítségével végezheti el edzésprogramját.

SZOLÁRIUM
Az álló szoláriumban a napfény hatása egy felüdítő és boldog életérzés gondolatát ébreszti fel
bennünk. Ajánljuk, hogy hetente legfeljebb háromszor szoláriumozzon, alkalmanként minimum 6
percig.
6 perc 700,- Ft

SÓBARLANG
Terápiás sóbarlangunk falait himalájai sótéglák és parajdi sórögök borítják. A sóbarlangba befútt
tengeri sós levegő tovább fokozza a párolgó só kiváló élettani hatásait. A terápiás kezelés alatt a
sóbarlang páratartalma 70-90%, míg hőmérséklete 20-24 °C.
A párolgó só külsőleg és belsőleg egyaránt kifejti pozitív hatásait, puhítja a bőrt, a belégzése pedig
gyulladáscsökkentő hatású. Alkalmas légzőszervi betegségek, asztma, ízületi és bőrproblémák
kezelésére. Fokozza az ellenálló képességet, segíti a vér méregtelenítését és az öregedési folyamatok
lassítását.
45 perc 1 500,- Ft
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MASSZÁZS SZOLGÁLTATÁSAINK

Klasszikus masszázsok

Svéd masszázs

60 perc

9.900 Ft

Oldja a görcsöket, csökkenti a fáradtságérzetet, élénkíti a szellemet.
Sport masszázs

60 perc

9.900 Ft

Lazítja az izmokat, fokozza a mozgékonyságot. A sérülések utáni rehabilitáció
hasznos kiegészítője.
Hátmasszázs

30 perc

6.900 Ft

Deréktáji, háti- és nyaki izmok lazítása.
Talpmasszázs

30 perc

6.900 Ft

Serkenti a vérkeringést, csökkenti a lábak duzzadását, enyhíti a fájdalmat.
Kéz-karmasszázs

30 perc

6.900 Ft

Hatékonyan oldja a stresszt és az általános fizikai fáradtságot.
Arcmasszázs

30 perc

6.900 Ft

Oldja az arcizmok feszességét, megszünteti a fejfájást.
Manager masszázs

40 perc

8.500 Ft

(Extra Hátmasszázs)

Kismama masszázs
(Hát- vagy /és Talpmasszázs)

30- 60 perc

6.900 Ft – 9.900 Ft
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Aromaterápiás masszázsok személyre szabottan
Tetszés szerint választható aromaolajokkal (ibolya, levendula, narancs, vanília)

Energetizáló

60 perc

9.900 Ft

Erősít. Pezsdíti az érzékeket. Vitalizál.
Relaxáló

60 perc

9.900 Ft

Oldja a stresszt. Kellemesen nyugtat. Pihentet.
Harmonizáló

60 perc

9.900 Ft

Frissít. Kiegyensúlyoz. Simít.

Exkluzív masszázsok
Csokoládé masszázs

60 perc

10.900 Ft

Svédmasszázs csokoládé kivonattal, mely serkenti a sejt anyagcseréjét.
Kókuszolajos masszázs

60 perc

10.900 Ft

Puhítja a bőrt, lassítja a sejtek öregedését.
Alakformáló cellulit masszázs

30 / 60 perc

7.900 Ft / 10.900 Ft

Cellulit kezelések segítenek a női test bizonyos részeinek feszessé, selymessé tételében,
karcsúsításában, terhességi csíkok, striák halványításában, narancsbőr halványításában, illetve
megszüntetésében.
Sissi kedvence

90 perc

(mámorító, búfelejtő, teljes lazulás)
Dupla kényeztető és regeneráló, meleg olajos hát- arc – talpmasszázs
Mentális, fizikai és szellemi felfrissülés.
Bejelentkezés: Recepció (511) / Wellness Recepció (520)

15.000 Ft
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MOSÁSI- ÉS VASALÁSI SZOLGÁLTATÁS
Mosás és vasalási szolgáltatási igényét Recepciónkon jelezheti. A szolgáltatás térítés ellenében vehető
igénybe, az árjegyzéket az alábbiakban találhatja.
MOSÁS
FÉRFIAK

HÖLGYEK
Mosás

Ing
Póló
Fehérnemű
Pulóver
Farmernadrág
Szabadidőnadrág/felső
Rövidnadrág
Pizsama
Fürdőköpeny
Zokni

Mosás

1.400,1.000,800,2.000,2.300,2.000,1.300,1.300,3.000,500,-

Blúz
Póló
Fehérnemű
Alsószoknya
Pulóver
Farmernadrág
Szabadidőnadrág/felső
Hálóing
Fürdőköpeny

1.400,1.000,800,1.300,2.000,2.300,2.000,1.300,3.000,-

VASALÁS
FÉRFIAK

HÖLGYEK
Vasalás

Ing
Nadrág
Nyakkendő
Pulóver
Sál

1.000,1.200,600,1.100,800,-

Vasalás
Blúz
Szoknya
Nadrág
Kendő/sál
Pulóver

1.000,1.200,1.200,600,1.100,-

Mosásra, vasalásra szánt ruhaneműit a beépített szekrényben található mosodai zsákban adhatja át
Recepciónkon, illetve kérheti az átvételt telefonon.
A reggel 9.00 óráig átadott ruhaneműk tisztítása, vasalása munkanapokon a megegyező napon
délutánig elkészül. Hétvégéken, munkaszüneti napokon, illetve a reggel 9.00 óra után jelzett
igények esetében a megegyező napra kért szolgáltatásért 50% felárat számítunk fel.
A 15.00 óra után beérkező megrendelések a következő nap délelőtt kerülnek teljesítésre.
Vasalási szolgáltatás 100% felár fizetése esetén 1 órán belül is kérhető.
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TV Channels

Dear Guest!
1.
M1
25.
SuperTV2
2.
M2
28.
Film Café
Welcome to 3.
the HotelDuna
Elizabeth
our hotel!
Tv in Gyula, thank you very much for
30.choosingOzone
Tv In this guide
booklet, you4.will findM4
all Sport
the useful information about our hotel and
may need during
31. services
Dayou
Vinci
visit. Should5.you have
any questions
or wishes, that would make34.
your stay Mozi+
even more pleasant and
Duna
World
convenient, 6.
please feel
free to contact us. We hope, you will enjoy38.
your stay in
Gyula and
wish you a
M5
Comedy
Family
pleasant stay8.with us! RTL Klub
39.
RTL+
9.
TV2
40.
Muzsika Tv
10.
Hír TV
41.
Spektrum Home
Cordial greetings
11.
ATV
42.
Sláger Tv
the Hotel Management
and
12.
Life
TVHotel staff
43.
Pesti Tv
14.
TV4
44.
CNN
15.
Film +
45.
Euronews
17.
Viasat 3
46.
Sport1
18.
Viasat 6
230.
Csaba Tv
21.
Prime
231.
Gyula Tv
22.
Story 4
234.
TVR1
24.
RTL 2
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GUEST SERVICE DIRECTORY
ACCESSIBILITY

The hotel can provide rooms for handicapped people. An
induction loop is available at our reception for deaf and
hard of hearing guest.
Please mention the exact needs when making the
reservation. Apart from the wellness area, the entire
building is accessible for handicapped people, including
the Conference rooms in the -1 floor. Should you require
any help, please contact the Reception.

AIR-CONDITIONING

Individually controlled air-conditioning is available in all of
our guest rooms. The fan has three intensity levels: low,
medium and high.

BABY COT

Baby cots are available free of charge through our
Housekeeping. Please, call the Reception for information!

BANK

There are several ATM machines in the town of Gyula.
The nearest bank is located in the walking area at the
centre. For further information please contact the
Reception.

BATHROBE, SLIPPERS

You will find a bathrobe and slippers in your room's
closet. Please indicate the need for any additional slippers
at our Wellness reception!

BATHROOM CHAIR

For your convenience, we may provide chair to your
bathroom upon request. Please, kindly contact the
Reception to have the chair delivered to your room.
BICYCLE RENTAL

There are several possibilities for bike tours in the area.
Please contact with Concierge, if you wish to rent a bike
or need information of routes.

BREAKFAST

Start your day with a sumptuous buffet breakfast in our
Restaurant Almásy or the adjoining Terrace from 7.00am
until 10.00am. Should you wish to have breakfast in your
room, please, kindly place your order by phone. Breakfast
in the room is available from 7.00am. Breakfast boxes are
available before 7.00am on demand, if requested on the
day before.

CAR RENTAL

Should you wish to rent a car, please, kindly contact our
Reception for further information and rental terms and
conditions.

CHECK-IN
CHECK-OUT

On the day of arrival we have your room prepared for you
as of 2 pm. On the day of departure we kindly ask you to
vacate your room until 10.00 am. If you require a late checkout, please contact the Reception.
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CITY MAP

The map of Gyula and its surroundings is available at our
Reception free of charge.

CLEANING THE ROOM

Our Housekeeping does the daily cleaning every day.
Bed linen is changed twice a week, unless otherwise
requested. In order to protect the environment, towels are
also changed twice a week. Should you wish to have your
towels changed more frequently, please leave them
dropped on the bathroom floor. Should you leave your
towels hanging in the bathroom, it means you do not
wish to have them changed. Our turndow service can be
requested by prior arrangement at the reception.

CLOTHING REPAIRS

Repairs of clothing are available on demand for a charge.
Please, contact our Reception for further information.

COAT HANGERS

Coat hangers can be found in your wardrobe. Should you
require more than the amount provided, please do not
hesitate to contact the Reception

COMPUTER
ASSISTANCE

Should you have difficulties with your laptop or Wi-Fi
connection, please, contact our Reception for assistance.
Our IT technician is also at your kind disposal on demand
for a charge, in case of advance request.

CREDIT CARDS

The following major credit cards are accepted: Maestro,
Mastercard and Visa. Please, contact our Reception for
further information.

DO NOT DISTURB

In case you do not wish to be disturbed, please hang your
red “Do not disturb” card on your door. If phone calls
should not be passed to your room, please advise the
Reception. It is part of our security policy not to give out any
room numbers of our hotel guests.

DRESS CODE

We kindly ask you to help us to keep our high standard. An
appropriate dress code allows us to offer a nice and
comfortable atmosphere to all our guests.

DRINKING WATER

The tap water can be drunk, although it might have
taste. Bottled still and sparkling water can be obtained
from your minibar in your room or from the Room Service.

ELECTRICITY

The voltage is 220V in Hungary. Please, contact our
Reception for adapters or converters.
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ELECTRIC CAR CHARGING

It is possible to charge an electric car in our parkplace,
please contact our Reception.
ENVELOPE & PAPER

Please contact the reception for your complimentary
envelope and paper.

EVENTS

Our conferences offer state-of-the-art equipment for your
events and conferences. The Elizabeth Hotel provides a
perfect place for arranging smaller events, business
meetings, trainings, lunches, conversations and other
gatherings. Our all-out thoughtfulness guarantees the
success of your programme.

EXPRESS IRONING

In case of an urgent request, express ironing with delivery
within one hour is available. Please, contact the Reception
for further information!

EXTRA BLANKET &
PILLOW

Please, contact our Reception to have a complimentary
extra blanket or pillow delivered to your room.

FIRE ESCAPE PLAN

Please, read the instructions in case of fire carefully and
locate the emergency exits! Green lights on the corridors
guide you to the exits in case of emergency. Should you see
fire, please, immediately dial extension 511 for the
Reception! The fire extinguishers and fire alarms are well
marked in red. Do not use the elevators! The staircase
leads you to the ground floor to courtyard of the hotel.

FLOWERS

Please contact the Reception should you need a flower
bouquet.

FORGOTTEN
SOMETHING?

If you have forgotten any essential toiletry items, please
contact the Reception. We will be happy to deliver
complimentary shaving cream, disposable razors,
toothbrush and toothpaste.

HEATING

Please contact the Reception for additional heating facilities
you may require to make your stay more comfortable.

ICE
INFORMATION

IRON & IRONING BOARD

LAUNDRY SERVICES

Please contact the Room Service if you wish ice to be
delivered to your room.
Brochures and information materials about the city of
Gyula and its surroundings are available from Concierge
Please contact the reception for your complimentary iron
and ironing board.
Laundry and ironing services are available on demand and
for a charge. The pricelist is attached to our Guest Service
Directory. Please, contact our Reception for information.
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LOST AND FOUND

Please contact the Reception to assist you. Most lost and
found articles, except for perishable items, are kept for six
months.

LUGGAGE ASSISTANCE
AND STORAGE

The hotel provides assistance with luggage free of charge.
Our Reception also provides complimentary luggage
storage services on demand.

MAINTENANCE

Should you find any equipment in your room to be out of
order, please kindly inform the Reception.

MASSAGE

Different sorts of medical and relaxing massages can be
booked in our Wellness Centre. Please, make your
appointment.

MESSAGE

Messages will be delivered directly to your room.
For all your incoming messages while you wish to be
undisturbed, we will leave a note on your door asking to
contact the Reception to pick up your message whenever it
is suitable for you.

MINIBAR

You have a private minibar in your room that will be refilled
on a daily basis. For the prices, please refer to the menu that can
be found on top of the bar. Should you require any additional
drinks from 0:00 to 24:00 hour, please contact the
Reception.

MOBILE PHONE

MONEY EXCHANGE

NEWSPAPERS,
MAGAZINES

Mobile telephones can be used all over the hotel. Although
kindly refrain from usage in the restaurant, bar and
wellness areas. For the well-being of our guests we trust on
your kind understanding that the ringing tone has to be
kept on a low level throughout the garden terrace area and
inside the hotel.
If you wish to charge your telephone in the room, please
note that is only possible when the key card is inserted in the
white electricity box next to the room door. Please contact
the Reception for mobile phone chargers, if you have
forgotten to bring yours.
EUR cash payment at the Reception is accepted, but money
exchange in the hotel is not possible. The Reception may
advise you of the nearby banks and exchange offices, also
about their opening hours.
Newspapers and magazines are available at the Bar.

Elizabeth Hotel**** – Vendégtájékoztató/ Guest Service Directory/ Allgemeine Informationen
PARKING

The charge of parking is 1500 HUF/car/night in our guarded
courtyard. our car park is located on the adjacent street
Please, be advised of the fact that the parking places in front
on the street do not belong to our hotel and are for a certain
charge. Therefore, the hotel does not take responsibility
for any parking fines or damages caused to the cars, that
are parked outside.

PETROL STATION

There are several petrol stations near the centre of the town
within 5-10 minutes by car. Please contact the Reception for
directions.

PHARMACY,

Please, contact our Reception

MEDICAL ASSISTANCE

Photocopying & scanning are available at the
Reception for a charge. Please, contact our Reception for
further information and rates.

PHOTOSCOPYING & SCANNING

PILLOW MENU

POST OFFICE

Apart from the polyester pillows, which are provided in
every guest room. Hypoallergenic pillows are available
free of charge on demand.
The closest post office is located next to the entrance of the
Castle Bath Thermal Spa. If you wish to send your mail,
please hand it on to the Reception who will handle it for
you.

PUBLIC TELEPHONE

Telephone calls could be initiated from our Reception.
Please, contact the Reception for further information and
rates.

RADIO

For a list of available radio channels and frequencies please, kindly
contact the Reception team!

RECEPTION

Our Reception team is at your kind disposal 24 hours
every day of the week either in person or via house phone
on extension 511.
Our Restaurant Almásy offers Hungarian and International
cuisine every day of the week. Under favourable weather
conditions, our terrace is also available.
Buffet breakfast: 7.00-10.00
Wellness lunch: 12.00-14.00
Dinner: 18.00-21.00
Our Bar offers a terrace overlooking the Gyula Castle.
Opening hours: 6.00-22.00

RESTAURANT & BAR

ROOM RESERVATION

Should you wish to book a room for your upcoming visit,
please, kindly contact our Reception. Visit the official website
of the Elizabeth Hotel for the best available rates and
discounted package offers: www.elizabeth-hotel.hu. Should
you plan to visit our hotel more frequently, please request
information about our loyalty programme.
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ROOM SERVICE

Room service is available for our guests. For our guests, inroom food is provided from 7 am to 9 pm, drinks are
available 24 hours a day.
The prices for the minibar are indicated on the info sheet on
the desk. The menu of the Room service is available in the
Guest Service Directory.

ROOM TO ROOM CALLS For calling from one room to another please call the 3 digits

room number. If you wish to be transferred by the
Reception, please call 511.
SAFE AND
RESPONSIBILITY

Please, keep your valuables in the room safe or at our
Reception. The hotel does not take any responsibility for
valuables not being kept in the safe.

SAUNA

You find our sauna in the Wellness Centre.

SEWING KIT

A sewing kit can be found in the wardrobe in your room.
Should you require another set or any assistance, please
contact the Reception.

SHOE SHINING

Please, place your shoes in front of your door, if you wish
to have a complimentary overnight shoe polishing
service. Shoe shining machine is also free to use for hotel
guests. The machine is located at the Restaurant Foyer.

SHOPS

Please contact the Reception for the list of shops and
opening hours.

SIGHTSEEING
EXCURSIONS

Gyula and its surroundings offer a wide range of
programmes and excursions. Please, contact our Concierge
for further information.

SMOKING

Smoking in the hotel rooms, corridors and the restaurant
is strictly forbidden! Smoking is only permitted at the
designated place.

SWIMMING POOL

Swimming and massage pools are located on the -1 level
of the hotel, and our outdoor pool is also available
seasonally in the hotel’s garden. You can find more about
our wellness services on the following pages
detailed information.

TAXI TRANSFER

Please, contact our Reception for rates and information.

TELEVISION

The channel list for the cable TV is indicated on the info
sheet on the desk. TV programmes are available via teletext
service.

THROW RUG

Throw rug is provided on demand for your convenience.
Please, contact our Reception to have it placed by your
bed
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TIME

The local time in Hungary is based on the Mid-European
time (Greenwich Mean Time +1 hour). To find out the exact
time, please contact our Reception.

TIPPING

In our hotel the restaurant food and drink prices include
the service fee. Should you feel that you received a very
good service, of course a tip is welcome. As a general idea
10% of the total price is recommended.

VASE

Please contact the Reception, should you require a flower
vase.

UMBRELLA

Umbrellas as complimentary to use and are available at
the front door.

WAKE-UP SERVICE

Please, kindly advise our Reception about the time you
wish to have the wake-up call for.

WELLNESS CENTRE

Our Wellness Centre is open between 10.00-20.00 on
weekdays, 9.00-21.00 on Saturdays and 8.00-20.00 on
Sundays. The exclusive sundeck overlooking the Gyula
Castle is free to use for hotel guests. Further information
regarding the facilities of the health club is available in
the Guest Service Directory.

WI-FI,
PC TERMINAL

Complimentary high-speed Wi-Fi internet access is
provided in our rooms, restaurant, bar and common
areas in case of using own laptop or Smartphone. Your
dedicated username and password is indicated on the
folder of the key card. Our internet PC terminal is located
in the Bar and is also complimentary to use. Please,
contact our Reception for further information.
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TELEPHONE
HOTEL EXTENSIONS' DIRECTORY
Reception
Room service
Wellness
Room to room

511
513
520
Room number

MAKING A CALL
Using the direct-dial telephone in the room, it is possible to make city or international calls without the
interaction of the Reception.
LOCAL CALLS
Should you wish to call a phone number in Gyula, please dial “9”. After the tone, you can dial the
desired number.
DOMESTIC CALLS
Should you wish to call a line in Hungary out of Gyula, please, dial “9-06” before the desired number.
INTERNATIONAL CALLS
Should you wish to make an international call, please dial “9-00”, the country code, the city code and
the desired number.
Example:
Dialling a Berlin phone number (030) 1234567
9 00

49
country code

30
city
code

123456
phone
7
number

IMPORTANT
Minor waiting time is expected before being connected. In case of not being connected even after a
certain waiting time, please, try to dial the number again.
TARIFFS
The rates of the phone calls are automatically charged to your room. In case of dialling toll-free
numbers, we charge a base connection fee.
Country codes for several countries are listed on the following page. Please, contact the Reception for
further information and tariffs.
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COUNTRY CODES
COUNTRY

COUNTRY
CODE

TIME
ZONE

COUNTRY

COUNTRY
CODE

TIME
ZONE

ANDORRA

00 376

0

KUWAIT

00 965

+2

ARGENTÍNA

00 54

-4

LIECHTENSTEIN

00 423

0

AUSTRALIA

00 61

+7 +9

LUXEMBOURG

00 352

0

AUSTRIA

00 43

0

MALAYSIA

00 60

+7

BELGIUM

00 32

0

MEXICO

00 52

-7

MONACO

00 377

0

BOSNIA
HERZEGOVINA

00 387

0

NETHERLANDS

00 31

0

BRAZIL

00 55

-4

NEW ZEALAND

00 64

+11

BULGARIA

00 359

+1

NORWAY

00 47

0

CANADA

00 1

PAKISTAN

00 92

+4

CHILE

00 56

-5

PARAGUAY

00 595

-4

CHINA

00 86

+7

POLAND

00 48

0

CROATIA

00 385

0

PORTUGAL

00 351

-1

CYPRUS

00 357

0

REPUBLIC OF
SOUTH AFRICA

00 27

+1

ROMANIA

00 40

+1

-5 -10

CZECH
REPUBLIC

00 420

0

DENMARK

00 45

0

ECUADOR

00 593

-6

SAN MARINO

00 39

0

EGYPT

00 20

+1

SAUDI ARABIA

00 966

+2

ESTONIA

00 372

+1

SERBIA

00 381

0

FINLAND

00 358

+1

SINGAPORE

00 65

+7

FRANCE

00 33

0

SLOVAKIA

00 421

0

GERMANY

00 49

0

SLOVENIA

00 386

0

GREECE

00 30

+1

SPAIN

00 34

0

HONG KONG

00 852

+7

SWEDEN

00 46

0

HUNGARY

00 36

0

SWITZERLAND

00 41

0

INDIA

00 91

+4

THAILAND

00 66

+6

INDONESIA

00 62

IRAN

00 98

IRAQ

00 964

IRELAND

+6 +8
+2 +5

RUSSIA

TUNISIA

00 7

00 216

+2 +11

0

TURKEY

00 90

+1

+2

UKRAINE

00 380

+1

00 353

-1

UNITED

ITALY

00 39

0

UNITED KINGDOM

00 44

-1

JAPAN

00 81

+8

UNITED STATES

JORDAN

00 962

+1

OF AMERICA

00 1

VATICAN CITY STATE

00 379

-5 -12
0
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FAIRY GARDEN WELLNESS CENTRE
FIRST VISIT TO THE WELLNESS CENTRE
The wellness centre of the Elizabeth Hotel is the home of peace, tranquillity and rejuvenation. When
visiting the health club, please be respectful with our guests and keep the below rules. It is strictly
forbidden to smoke or use a cell phone. Drinking is also available from plastic glasses, while it is not
possible to drink alcohol. Guests with fever, diseases or under the influence of alcohol or narcotics
are not allowed. Sauna usage is for guests over the age of 14 only.
Complimentary bathrobes and wellness towels are provided, slippers are available at the wellness
reception.
Our wellness centre operates with the following opening hours: weekdays between 10.00-20.00,
Saturdays between 9.00-21.00, Sundays between 8.00-20.00. Should you wish to use the wellness
centre on a weekday morning, please, contact our reception.

USING THE POOLS
Before using the swimming- and massage pools it is an obligation to use the shower. The massage
jets can be switched on by the control panel on the wall of the Patio. Should you have any questions
how to use the control panel, feel free to contact the wellness reception. When turning the massage
jets on, mind the other guests, please.

VISITING THE SAUNA LAND
The Finnish sauna, steam room and aroma sauna should be visited in swimming dress, or with the
body covered in a towel. Never sit or lay on the wood with your body uncovered. Put a towel on, in
order to be able to lay on it. Slippers should be left outside. Please, enter or leave quickly and close
the door properly. Before using any aroma oils, always ask the rest of the people. Even if the agree,
do not put too much of oil on.
After visiting the sauna, guests must have a shower before using any of the pools.

MASSAGE
Apart from the variety of services included in the room rate, we also offer a wide-range of massage
treatments. In order to have a massage, guests are required to register at the wellness reception. You
may either register in person or on the phone ext. 520. Massage bookings can be cancelled free of
charge 12 hours prior to the appointment. If cancelled within 12 hours, 50% percent of the rate is to
be charged. In case of cancellation within 1 hour or not having the appointment cancelled the
outstanding amount is to be charged.
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WELLNESS FACILITIES
POOLS
The 50 square-metres heated indoor pool of the Tündérkert health club is outfitted with
countercurrent and massage jets. 3 sedentary, 2 recumbent and 6 standing hydro-massage spots
provide sensational relaxation. In our 27 and 34 degrees pools guests might have the feeling of
bathing in a fairy-tale pond surrounded by sprites and butterflies. The body-heat temperature is
perfect to cure insomnia and distress.
Our outdoor pool provides an unique panorama in the summer months and depending on the
weather.

JACUZZI
A Jacuzzi for 4 people is placed right by the swimming-pool. In the Jacuzzi guests simultaneously
enjoy the massage of the compressed air and the hydro-massage jets. A bath of 15 minutes can loosen
up the muscles and mend the circulation.

KNEIPP FOOT SOAKING BASIN
Our health club offers Kneipp foot soaking basin, which imitates the feeling of walking in stream.
Walking on the stones in the cold water makes you feel totally refreshed

FINNISH SAUNA
The 6-seated classic sauna is lined with abachi wood and heated to a maximum of 80-100 degrees. The
high temperature and low humidity stimulates circulation, whilst relaxing and revitalizing the body.
A cool and invigorating shower is essential in sauna breaks and shower unit of the health club
provides a 10sec sudden sensation.

AROMA CABIN
This special chamber functions as a herbal revitalizing bath with a temperature 30 degrees and is ideal
for those who do not prefer the high temperature of the Finnish sauna or the humidity of the steam
room.

STEAM ROOM
The steam bath not only relaxes and brings up to full strength, but it has good influence also on
health and beauty. The steam cabin is recommended in particular to ease numerous health
problems and diseases owing to its high steam content and the general effects of moist heat. In
the cabin, a temperature of 43 °C and a vapour content of 100 % produce the desired effect.

GYM
Sport is a great source of joy, since it is stress-free and makes you feel happy. The exercises raise
our heart rate and accelerate metabolism. In our fitness room guests will find free weight and
cardio equipment for the daily training schedule.
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SALT ROOM
It has been known since centuries that the salty sea air has a curative effect on the human body,
mainly on the respiratory organs.
By means of the saturated salt solution placed in the room and the salt bricks placed along the
walls, the air in the room brings about the salty sea air.
The evaporation of the solution and the salt bricks saturated with it produces a relative humidity
of 70-80 %, filters out the pollutions from the air, thus breathing in clean air containing salt and
minerals means a real refreshment for persons suffering from allergic, asthmatic and other
respiratory diseases. A relaxation of 45 minutes is recommended with daily frequency.
45 min EUR 4.00

SOLARIUM - TANNIG BOOTH
In the standing solarium sunlight creates a happy, refreshing feeling. It is recommended not to
use the solarium more than three times a week, but for a minimum of six minutes per occasion.

INFRARED SAUNA

6 min EUR 5.00

Using of infrared-heat cabin as a treatment or regularly – together with conscious intake of food –
assures strengthening of our immune system, restoration and increase of the physical and mental
condition. The infrared-heat cabin emits infrared rays in the invisible light spectrum. The skin
gets warm gently and uniformly. The pores widen out. The rays penetrate uniformly the
underlying tissues being rich in blood vessels up to approx 4 cm. There they are transformed into
heat energy, and through the bloodstream they disperse quickly within the whole body raising a
pleasant feeling of warmth. Owing to warming-up, the blood circulation accelerates, which has a
salutary effect on the cardiovascular blood system. The metabolism intensifies, due to the
acceleration of excreting processes, the expelling of excrements from the body quickens, and the
excessive acidification decreases. The immune system gets active, and our self-healing and
prophylactic forces increase.
Its temperature: 35-55 C°
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MASSAGE TREATMENTS
Classic Massages
Swedish massage

60 min

9.900 Ft

is the best-known and most popular type of massage therapy on which all other massage styles are
based. Swedish massage therapy involves mild, moderate or deeper strokes on the back, arms, legs,
neck and other body parts to target tissues and muscles for maximal pain relief, stress release and
relaxation. Swedish massage helps promote healing while targeting pain, injuries, stress and stiffness
using gliding, kneading, tapping, friction and light shaking—designed to ease back pain and help
relaxation.

Sport massage

60 min

9.900 Ft

Goes beyond promoting relaxation and pain relief. It can help improve performance and prevent
injury - in addition to helping the body recover from injuries associated with physical activity. Sports
can be repetitive, especially for runners, cyclists, racquet sports players and weightlifters. Sports
massage helps release that muscle tension and promote tissue repair and muscle balance for a safer
next workout.

Back massage

30 min

6.900 Ft

A relaxing and effective back massage where we focus on the knots and tensions of the muscles in
the back. We also focus on releasing toxins and blockages that might have gathered.

Foot massage

30 min

6.900 Ft

Reflex is based on the belief that the body contains constantly flowing energy or "Chi" which unites
with reflex point of the feet. It is a relaxing therapy which massage specific pressure points on both
the feet. It helps to relief stress and tension, improve circulation and fasters a restoration of the
body's natural state of equilibrium. Sensitive trained hands detect imbalances linked to imbalances
elsewhere in the body. By working on these point, tensions are eased in the whole body.
Hand massage

30 min

6.900 Ft

Receiving a hand massage can provide you with significant health benefits. Hand massage typically
is quick, relaxing and provides you with immediate health benefits, such as improved finger and
wrist range of motion, enhanced circulation and reduction of your trigger points—hyperirritable
nodules—in your hand muscles.
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Facial massage

30 min

6.900 Ft

Increase circulation to your facial tissue, resulting in brighter, youthful-looking skin.
Manager massage

40 min

8.500 Ft

(Extra back massage)
Maternity massage

30- 60 min

6.900 Ft – 9.900 Ft

(Back or/and foot massage)

Personalised Aromatherapy Massage
Energizing

60 min

9.900 Ft

Invigorate. It stimulates the senses. Vitalize.
Relaxing

60 min

9.900 Ft

Solves the stress. Pleasantly relaxe, repose.
Harmonizing

60 min

9.900 Ft

Refresh. Balanced. Smooth.

Exclusive Massages
Chocolate Massage

60 min

10.900 Ft

Swedish massage with chocolate extract that stimulates cell metabolism.
Coconut oil Massage

60 min

10.900 Ft

It softens the skin, slows the aging of the cells.
Anti cellulite Massage

30 / 60 min

7.900 Ft / 10.900 Ft

The anti cellulite massages help to remove the cellulite, it has also the important role to stimulate the
blood and lymphatic circulation for a healthy skin.
Sissi’s favourite
90 min
Double pampering and regenerating, warm oily back and foot massage.
Mental, physical and spiritual refreshment.
Booking: Recepcion (511) / Wellness Recepcion (520)

15.000 Ft
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LAUNDRY SERVICES
Should you have laundry to be prepared, please, kindly contact our Reception. The applicable prices
are indicated on the below list.
LAUNDRY
GENTLEMEN

LADIES
Laundry

Shirt
T-shirt
Underwear
Sweater
Jeans
Jogging pants / jacket
Short
Pijamas
Bathrobe
Pair of socks

Laundry

1.400,1.000,800,2.000,2.300,2.000,1.300,1.300,3.000,800,-

Bluse
T-shirt
Underwear
Underskirt
Sweater
Jeans
Jogging pants / jacket
Nightdress
Bathrobe

1.400,1.000,800,1.300,2.000,2.300,2.000,1.300,3.000,-

IRONING
GENTLEMEN

LADIES
Ironing

Shirt
Pants
Tie
Sweater
Scarf

1.000,1.200,600,1.100,800,-

Ironing
Bluse
Skirt
Pants
Kerchief / scarf
Sweater

1.000,1.200,1.200,600,1.100,-

Your laundry bag is placed in the wardrobe, please leave it at the Reception or dial ext. 0 to have it
picked up from your room.
Laundry services ordered before 9.00am are prepared for the same afternoon. On weekends and
public holidays, and in the case of orders after 9.00, a surcharge of 50% is applicable for same day
delivery.
Laundry services requested after 15.00pm will be prepared on the following day.
Express ironing service within 1 hour is available for a 100% surcharge
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TV Channels

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
17.
18.
21.
22.
24.

M1
M2
Duna Tv
M4 Sport
Duna World
M5
RTL Klub
TV2
Hír TV
ATV
Life TV
TV4
Film +
Viasat 3
Viasat 6
Prime
Story 4
RTL 2

25.
28.
30.
31.
34.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
230.
231.
234.

SuperTV2
Film Café
Ozone Tv
Da Vinci
Mozi+
Comedy Family
RTL+
Muzsika Tv
Spektrum Home
Sláger Tv
Pesti Tv
CNN
Euronews
Sport1
Csaba Tv
Gyula Tv
TVR1

Elizabeth Hotel****
Elizabeth
Elizabeth
– Vendégtájékoztató/
Hotel****
Hotel**** –– Vendégtájékoztató/
Vendégtájékoztató/
Guest Service Directory/
Guest
Guest Service
Service
Allgemeine
Directory/
Directory/
Informationen
Allgemeine
Allgemeine Informationen
Informationen

TV Channels

Dear Guest!
Liebe Gäste****!
1.
M1
25.
SuperTV2
2.
M2
28.
Film Café
Welcome to 3.
the HotelDuna
Elizabeth
our hotel!
Tv in Gyula, thank you very much for
30.choosingOzone
Tv In this guide
Wir
möchten
Sie
zuerst
herzlich
begrüßen
in
unserem
Hotel.
In
diesem
Informationsblatt
haben
booklet, you4.will findM4
all Sport
the useful information about our hotel and
may need
during
31. services
Dayou
Vinci
wir
Sie dieyou
wichtigste
die während
ihremmake
Aufenthalt
nützlich
visit.für
Should
have
anyInformationen
questions
or wishes,
that would
your stay
evenund
moreinteressant
pleasant and
5.
Duna
World
34.
Mozi+
sein
können-please
gesammelt.
Falls
Sie eineus.
Idee
damit
wir
den your
Aufenthalt in
unserem
Hotelyou a
convenient,
feel
free
to contact
Wehaben,
hope, you
will
enjoy
Gyula
and
wish
6.
M5
38. stay in
Comedy
Family
noch
bequemer
machen
können,
bitte
teilen
Sie
das
mit!
Wir
wünschen
Ihnen
einen
angenehmen
pleasant stay8.with us! RTL Klub
39.
RTL+
Aufenthalt!
9.
TV2
40.
Muzsika Tv
10.
Hír TV
41.
Spektrum Home
Cordial greetings
11.
ATV
42.
Sláger Tv
Herzlichen
Gruß
the Hotel Management
and
12.
Life
TVHotel staff
43.
Pesti Tv
Management und Team des Hotels
14.
TV4
44.
CNN
15.
Film +
45.
Euronews
17.
Viasat 3
46.
Sport1
18.
Viasat 6
230.
Csaba Tv
21.
Prime
231.
Gyula Tv
22.
Story 4
234.
TVR1
24.
RTL 2
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
ANKUNFT,
CHECK-OUT

Bei der Anreisetag steht ihnen das Zimmer ab 14.00 Uhr zur
Verfügung. Falls Sie bevor 14.00 Uhr in das Hotel
ankommen, wir können Ihnen nicht garantieren, dass das
Zimmer vor 14.00 Uhr zur Verfügung steht. In dem Fall
werden aber unsere Kollegen sich bemühen, dass Sie
das Zimmer so schnell wie möglich bekommen können.
An Abreisetag sollte das Zimmer bis 10:00 abgegeben
werden. Falls Sie der Aufenthalt verlängern möchten, bitte
sagen Sie uns an der Rezeption Bescheid. Für die
Erweiterung verlangen wir in einige Fälle einen Aufpreis.

ANRUF EINES
GASTEZIMMERS

Sie können einfach vom Zimmer ein anderes Zimmer
anrufen, dafür geben Sie einfach nun die gewünschte
Zimmernummer an.

ARZT,
APOTHEKE

Bitte kontaktieren Sie sich an der Rezeption!

AUTOVERMIETUNG

Falls Sie ein Auto mieten möchten, bitte kontaktieren Sie
unser Rezeptionsteam!

BADEMANTEL,
PANTOFFEL

Sie finden einen Bademantel und ein Pantoffel in dem
Kleiderschrank im Zimmer. Einen Pantoffel gibt es ohne
extra Gebühr. Bitte geben Sie den Bedarf an zusätzlichen
Hausschuhen an unserer Wellness-Rezeption an!

BADEZIMMERSTUHL

Sie können einen extra Stuhl in das Badezimmer
bekommen können. Bitte sagen sie es an uns Bescheid!

BANK, ATM

In Gyula gibt es mehr ATM-Automat. Die nächste
befindet sich neben dem Burgbad. Wenn Sie eine Filiale
besuchen möchten, es sind mehrere in dem Stadtzentrum.
Für weitere Auskünfte bitte fragen Sie an der Rezeption
nach.

BEHINDERTENGERECHTEN

Unser Hotel verfügt über zwei Behindertengerechte
Hotelzimmer. Für gehörlose und schwerhörige Gäste
steht an unserer Rezeption eine Induktionsschleife zur
Verfügung.Bitte teilen Sie bei der Buchung uns mit, dass Sie
eine Behindertengerechte Zimmer brauchen. Außer unser
Wellness-Zentrum können die Gäste mit Rollstuhl auch
alle Abteilungen des Hotels erreichen.

BITTE NICHT STÖREN!

Wenn Sie in aller Ruhe arbeiten möchten, bitte hängen Sie
die Rote Karte an. Wenn Sie während dieser Zeit keine
Anrufe empfangen möchten, bitte sagen Sie es uns an der
Rezeption Bescheid! Wir geben an dritten Person Ihre
Zimmernummer keinen Fall weiter.
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BLUMEN

Wenn Sie einen schönen Blumenstrauss bestellen möchten,
bitte sagen Sie es uns an der Rezeption Bescheid!

BRANDSCHUTZ

Bitte lesen Sie sich im Zimmer befindendes Infomaterial
über dem Brandschutz sehr aufmerksam durch, und
schauen Sie sich bitte die markierten Notfallausgänge an!
Im ende desKorridors finden Sie Grüne leuchtende Tafeln,
die den kürzesten Weg zum Ausgang zeigen. Falls Sie
irgendwo Feuer bemerken, bitte rufen Sie unsere
Rezeption unter 511 an!
In jedem Geschoss sind gut
bemerkbare Löschgeräte und rote Alarmkisten. Bitte
benutzen Sie die Lifte nicht! Sie können durch die Treppen
in alle Richtungen die Ausgänge erreichen.

BRIEFPAPIER,
UMSCHLAG

Falls Sie ein Briefpapier oder ein Umschlag brauchen, bitte
sagen Sie es an der Rezeption Bescheid! Ohne Gebühr.

BÜGELEISEN,
BÜGELBRETT

Bitte kontaktieren Sie unsere Rezeptionsmitarbeiter, und
wir stellen Ihnen gerne kostenlos zur Verfügung!

DRESS CODE

Wir bitten unsere verehrten Gäste im Restaurant und in der
Bar für dieses Anlass passende Bekleidung auszuwählen.

EIS

Sie können in das Zimmer Eis bestellen. Bitte rufen Sie
unsere Kollegen an!

ELEKTROANSCHLÜSSE

Stromstärke: 220V. Falls Sie ein Adapter benötigen können,
bitte sagen Sie es an der Rezeption Bescheid!

EXPRESS
BÜGEL-SERVICE

Für dringende Fälle, können wir in einer Stunde Ihre
Kleidungstücke gebügelt zurückgeben. Bitte rufen Sie bitte
unsere Rezeption an.

EXTRA DECKE, KISSEN

Eine extra Decke oder Kissen gibt es ohne extra Gebühr,
fragen Sie bitte an der Rezeption nach!

FAHRRAD
VERMITTLUNG

In unserer Stadt könnten Sie oft ein Fahrrad brauchen, weil
es hier keine großen Entfernungen sind und so viel
Sehenswertes. Wenden Sie sich für eine Anmietung an
den Concierge.

FERNSEHER

Die Programauswahl finden Sie in einer Liste zwischen
die „Allgemeine Informationan“.
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FRÜHSTÜCK

Fangen Sie mit einem nahrhaften Frühstück im Almásy
Restaurant an, oder wenn das Wetter herrlich ist können
Sie das Frühstück auch an der Terrasse verbringen. Das
Frühstückbüffet gibt es jeden Tag von 7.00 bis 10.00 Uhr.
Falls Sie das Frühstück im Zimmer verbringen möchten,
Sie können es telefonisch bestellen. Zimmer Service ist ab
7.00 Uhr möglich. Wir vorbereiten Ihnen gerne ein kleines
Reisegepäck, wenn Sie sehr früh Abreisen müssen, dafür
ist es eine vorherige Abmeldung notwendig.

GELDWECHSEL

Sie können im Hotel mit EUR bar zahlen an der Rezeption,
aber wir können aber im Hotel leider nicht Geldwechseln.
In der Nähe des Hotels findet man mehrere Bankkioske wo
Sie wechseln können. Fragen Sie bitte unsere
Rezeptionsmitarbeiter nach.

GEPACK BEWAHRUNG

Sie können Ihr Gepäck an der Rezeption in Bewahrung
kostenlos zu geben.

GEPACK LIEFERUNG

Wir helfen Ihnen gerne mit Ihrem Reisegepäck in unserem
Hause kostenfrei.

GESCHAFTE

Mit dem in der Stadt befindenden Geschäfte, gibt Ihnen
unsere Rezeption gerne weitere Auskünfte!

HANDY

Sie können ihr Handy überall in unserem Hotel benutzen.
Wir bitten Sie aber sehr höflich im Restaurant und im
Wellnessbereich der Handybenutzung zu minimieren.
Falls Sie für Ihr Handy kein Ladegerät mitgebracht haben,
dann können Sie an der Rezeption eine bekommen.

HEIZUNG

Alle Hotelzimmer sind geheizt und verfügen über eine
eigene Klimaanlage welches auch heizen kann.

INFOMATERIALEN

Sie finden über der Stadt Gyula und über der
Freizeitmöglichkeiten Prospekte und Informationen von
Concierge.

INSTANDHALTUNG

Falls Sie während des Aufenthaltes in dem Hotelzimmer
ein Fehler bemerken, bitte kontaktieren Sie uns sofort an
der Rezeption.

INTERNET,
INTERNET-ECKE

In allem Hotelzimmer, an der Bar und im Restaurant auch
ist das Wireless Internet erreichbar.
Für unsere Gäste steht kostenlos die Internetecke an der
Bar zur Verfügung. Für weitere Auskünfte bitte fragen Sie
an der Rezeption nach!
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KINDERBETT

An unsere kleinsten Gäste gedacht, wir verfügen über
Kinderbett welche kostenlos zur Verfügung stehen. Bitte
fragen Sie unsere Rezeptionsmitarbeiter.

KLEIDERBÜGEL

Sie finden die Kleiderbügel in dem Kleiderschrank im
Zimmer vorbereitet, falls Sie mehrere brauchen, bitte
kontaktieren Sie unsere Rezeption.

KLIMAANLAGE

In allem Hotelzimmer gibt es eine eigene Klimaanlage, wo
Sie die gewünschte Temperatur einstellen können.

KOPFKISSEN

Neben
mit Polyester gefüllte Kissen, stehen Ihnen
verschiedene Kissen zu Verfügung. Bitte fragen Sie an der
Rezeption nach!

KREDITKARTEN

Wir
akzeptieren
folgende
Kreditkarten:
Eurocard/Mastercard, Visa. Für weitere Auskünfte bitte
fragen Sie an der Rezeption nach!

LADEN VON ELEKTROAUTOS

Auf dem Parkplatz unseres Hotels steht unseren Gästen
eine Ladestation für Elektroautos zur Verfügung. Weitere
Informationen erhalten Sie an unserer Rezeption
LANDKARTE

An der Rezeption können Sie kostenlos eine Karte über der
Stadt Gyula bekommen.

MASSAGE

S i e k ö n n e n b e i u n s ve r s c h i e d e n e M a s s a g e n i m
Wellnessbereich in Anspruch nehmen.

MINIBAR

Im Hotelzimmer befeindete Minibar wird täglich einmal
nachgefühlt. Die Preiseliste liegt auf dem Tisch. Falls Sie
den Zimmerservice in Anspruch nehmen, dann können Sie
weitere Getränke von 0:00 – 24:00 bestellen.

NACHRICHTEN

Wir geben Ihre Nachrichten und Briefe in das Zimmer
vorbereitet für Sie weiter. Falls wir bei ihrem Zimmer das
„bitte nicht stören“ Zettel sehen, dann hinterlassen wir eine
Karte Sie haben eine Nachricht- aufgehängt.

NAHARBEITEN

Gibt es gegen Gebühr. Für weitere Informationen bitte
fragen Sie bei unserer Rezeption nach!

NAHZEUG
PARKPLATZ

Sie finden ein Nähzeug in dem Kleiderschrank im Zimme
Unser Hotel verfügt über einen hauseigenen, bewachten
Parkplatz welche für unsere Gäste gegen Gebühr (1500
Ft/Nacht/Auto) 0-24 Uhr zur Verfügung steht.
Unser Parkplatz befindet sich in der angrenzenden Straße
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PHOTOKOPIE
SCANNING

Ist gegen Gebühr möglich an unserer Rezeption. Für Preise
und weiter Auskunft bitte fragen Sie unser Rezeptionsteam!

POST

Die nächste Post gibt es bei der Eingang des Burgbades, sie
können aber Ihre Briefe an der Rezeption abgeben. Sie
können auch Ihre einkommende Post auch an der
Rezeption erhalten.

RADIO

Für die möglichen Radiosendungen, welche Sie in ihrem
Hotelzimmer empfangen können, fragen Sie bitte an der
Rezeption nach.

RAUCHWAREN

In allem Hotelzimmer gibt es Rauchverbot!
Rauchen ist nur im ausgewiesenen Bereich gestattet.

REGENSCHIRM

Sie können ohne Gebühr an der Rezeption ein Regenschirm
zu bekommen.

RESTAURANT & BAR

Unser Almásy Restaurant bezaubert Ihnen jeden Tag
gastronomische Köstlichkeiten der ungarische und
internationale Küche. Wenn das Wetter herrlich ist dann
können unsere Gäste unsere Panorama-Terrasse benutzen.
Frühstücksbüffet: 7.00-10.00
Mittagessen: 12:00 – 14:00
Abendessen: 18.00 -21.00
Café: der einzige Platz im Hotel wo das Rauchen
genehmigt ist. Verfügt über eine Panoramaterrasse.
Öffnungszeit: 6.00-22.00
Unser Restaurant und unsere Bar befinden sich im
Erdgeschoss des Hotels. Für ein Tischreservierung melden
Sie
sich
bitte
an
der
Rezeption.

REZEPTION

Unsere Rezeptionsmitarbeitern stehen Ihnen persönlich
und telefonisch unter der Telefonnummer: 511 auch 0-24
zur Verfügung.

SCHUHPUTZMASCHINE

Unsere Kollegen polieren ohne Gebühr in der Nacht vor
der Tür gelassene Schuhe für Morgen gerne aus.
Sie finden einen Schuputzmaschine im Erdgeschoss.

SCHUHLÖFFEL

Sie finden einen Schuhlöffel in dem Kleiderschrank.

SAUNA

SCHWIMMBAD

Das

Die Saunas befindet man im Stock: -1. Sie finden über
unsere Wellnessdienstleistungen weitere Informationen
in den nächsten Seiten.
Schwimm- und Massagebecken befinden sich auf der Ebene
-1 des Hotels, und unser Außenpool steht saisonal auch im
Hotelgarten
zur
Verfügung.
Mehr
zu
unseren
Wellnessangeboten finden Sie auf defolgenden Seiten
genaue Information.
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SPEISEN- UND
GETRANKEAUSWAHL
IM HOTELZIMMER

Für unsere Gäste steht ein Zimmerservice zur Verfügung.
Gibt es Speisen auf dem Zimmer von 7.00 bis 21.00 Uhr,
Getränke sind 24 Stunden am Tag erhältlich.
Alle Zimmer sind mit Minibar ausgestattet, und die
Preiselisten und weitere Informationen sind im Zimmer
befindende Infoblätter zu findend.

STADTBUMMEL

U n s e r e Concierge g i b t i h n e n d e n b e s t e n Ausflugstipp.

TANKSTELLE

Von unserem Hotel 5-10 Minuten weit entfernt befindet sich
mehrere Tankstellen. Unser Rezeptionsteam gibt Ihnen
gerne weitere Auskünfte.

TAXI

Für ein Taxi oder für Transfer bitte fragen Sie an der
Rezeption nach!

TECHNISCHE HILFE

Für Technische Hilfe im Zusammenhang mit Wireless
Internet steht unsere Rezeption gerne zur Verfügung. Bei
Vorherige Besprechung steht gegen Gebühr unser
Systemadministrator auch für Sie zur Verfügung.

TRINKGELD

Es gibt in Ungarn einheitliches Gesetz wo man sich
vorschriebt, dass die Speisen und Getränken die Service
Gebühren beinhalten. Falls Sie mit unsere Dienstleistungen
zufrieden waren, sie können an das Personal Trinkgeld
geben, welches im Allgemeine 10% der Endsumme ist.

TRINKWASSER

Das Leitungswasser ist trinkbar, konnte aber nach der erste
Kostprobe außergewöhnlich schmecken. In dem Zimmer
befindete Minibar werden Sie neben andere Getränke
Mineralwasser finden.

VASE

Bitte rufen Sie unsere Rezeption an, falls Sie eine Vase
brauchen.

VERANSTALTUNGEN

In Unserem Hause befindet sich eine Konferenzabteilung
auch, welche mit dem modernste Technik ausgestattet ist.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Rezeptionsteam
gerne zur Verfügung.

VERLORENE SACHEN

Falls Sie etwas nach der Abreise im Zimmer oder im Hotel
vergessen haben, bitte fragen Sie an der Rezeption nach.
Wir bewahren die gefundene Gegenstände bis 6 Monate,
außer der nicht lange behaltbare Lebensmitteln.
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VERÖFFENTLICHE
TELEFON

Sie können ein Telefongespräch an der Rezeption
durchführen, wegen Preise und weitere Auskünfte fragen
Sie bitte unsere Kollegen!

VORLEGER

Für Ihre Bequemlichkeit geben wir Ihnen gerne einen
Vorleger. Bitte sagen Sie uns an der Rezeption Bescheid!

WASCHEN, BÜGELN

Sie können an der Rezeption diese Dienstleistung gegen
Gebühr bestellen! Für Preisen und weiter Auskünfte bitte
fragen Sie an der Rezeption nach!

WECKDIENST

Bitte sagen Sie an der Rezeption die genaue Uhrzeit
Bescheid!

WELLNESS,
SONNENTERRASSE

Unsere Wellness- und Fitnessabteilung ist am Wochentage
von 10.00 bis 20.00, am Samstag von 9.00 bis 21.00 und am
Sonntag von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Unser
Wellnessbereich
und
die
Panoramaterrasse
mit
Liegestühlen stehen an unsere Hotelgäste kostenlos zur
Verfügung. Über den Dienstleistungen die Sie nun geben
Gebühr benutzen können, finden Sie im Anhang.

ZAHNBÜRSTE

Zahnbürste, Zahnpaste, Rasier, können Sie ohne extra
Gebühr an der Rezeption bekommen!

ZEITUNGEN

ZEITZONEN

ZIMMERREINIGUNG,
BETTWASCHE

Sie finden die frische Zeitungen an der Bar.
Die Mitteleuropäische Zeitzone (UTC+1). Ihre Differenz
zur Weltzeit UTC beträgt +1 Stunde.
Für die genaue Zeit, rufen Sie bitte unsere Rezeption an!
Unsere Zimmermädchen machen jeden Tag die
Zimmernmisten. Die Bettwäsche und die Badetücher
werden wöchentlich zweimal ausgetauscht. Wenn Sie
früher neue Bettwäsche brauchen, dann bitte sagen Sie
das an der Rezeption Bescheid!
Um unsere Umwelt zu schonen tauschen wir die
Badetücher wöchentlich zweimal. Falls Sie die Badetücher
öfter tauschen möchte, bitte lassen Sie die im Badezimmer
auf dem Boden liegen. Wenn Sie das nicht machen, dann
tauschen wir zweimal in der Woche, wie oben geschrieben.
Unser „Turndow-Service“ kann nach vorheriger
Absprache an der Rezeption angefragt werden.
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ZIMMERRESERVIERUNG

Falls Sie für Ihr nächsten Aufenthalt ein Zimmer
reservieren möchten, bitte sagen Sie es an der Rezeption
Bescheid! Für unsere Best-Angebote besuchen Sie unsere
Webseite: www.elizabeth-hotel.hu. Wenn Sie öfter zu uns
kommen werden, fragen Sie uns wegen Firmenrabatte,
und für unsere Stammgästeprogramme. Unser
Rezeptionsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung!
ZIMMERSAFE,
HAFTUNG

Bitte bewahren Sie Ihre Wertsache entweder im
Zimmersafe oder es steht an der Rezeption ein Safe auch
kostenfrei zur Verfügung. Wir übernehmen keine Haftung für
Wertsachen die nicht im Safe gespeichert sind.
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TV SENDUNGEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
17.
18.
21.
22.
24.

M1
M2
Duna Tv
M4 Sport
Duna World
M5
RTL Klub
TV2
Hír TV
ATV
Life TV
TV4
Film +
Viasat 3
Viasat 6
Prime
Story 4
RTL 2

25.
28.
30.
31.
34.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
230.
231.
234.

SuperTV2
Film Café
Ozone Tv
Da Vinci
Mozi+
Comedy Family
RTL+
Muzsika Tv
Spektrum Home
Sláger Tv
Pesti Tv
CNN
Euronews
Sport1
Csaba Tv
Gyula Tv
TVR1
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TELEFON
RUFNUMMER DIE IM HOTEL BEFEINDETEN ABTEILUNGEN
Rezeption
Zimmerservice
Wellness
Von Zimmer zu Zimmer

511
513
520
die gewünschte Zimmernummer

FÜR EXTERNE GESPRACHE
Sie haben von Ihrem Hotelzimmer Anrufe empfangen und abwickeln.
STADTISCHE RUFNUMMERN
Falls Sie eine Telefonnummer vor Ort anrufen möchten, sie müssen einfach „9“ anwählen und dann
die gewünschte Rufnummer.
INLANDGESPRACHE
In Ungarn, aber außer Gyula wählen Sie bitte „9-06“ aus.
AUSLANDGESPRACHE
Für internationale Gespräche bitte wählen Sie erst „9-00“, und dann die Vorwahlnummer des Landes.
Die Örtliche Vorwahlnummer geben Sie ohne „0“ an.
Ein Beispiel:
Eine deutsche Telefonnummer - Berlin: (030) 1234567
9 00

49

Land

30

Stadt

1234567

die gewünschte Nummer

WICHTIG
Es kann passieren, dass Sie für die Verbindung etwas warten müssen. Falls Sie nach längere Wartezeit
keine Verbindung haben, bitte wiederholen Sie ihr Anruf später noch einmal!
PREISE
Ihre Anrufe werden automatisch zu der Zimmerrechnung transferiert. Bei kostenfreier
Telefonnummer, verrechnen wir nun einen Grundpreis.
Auf der nächsten Seite finden Sie eine Liste, wo internationale Vorwahlnummern ausgelistet sind. Für
weitere Auskünfte bitte fragen Sie an der Rezeption nach.
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INTERNATIONALE VORWAHLNUMMERN
LAND, STAAT

VORWAHL

+1

MALAYSIA

00 60

+7

00 376

0

MEXIKO

00 52

-7

ARGENTINIEN

00 54

-4

MONACO

00 377

0

AUSTRALIEN

00 61

+7 +9

NEUSEELAND

00 64

+11

BELGIEN

00 32

NIEDERLANDE

00 31

0

NORWEGEN

00 47

0

LAND, STAAT

VORWAHL

AGYPTEN

00 20

ANDORRA

ZEITUNTERSCH.

0

BOSNIEN-

ZEITUNTERSCH.

HERZEGOWINA

00 387

0

ÖSTERREICH

00 43

0

BRASILIEN

00 55

-4

PAKISTAN

00 92

+4

BULGARIEN

00 359

+1

PARAGUAY

00 595

-4

CHILE

00 56

-5

POLEN

00 48

0

CHINA

00 86

+7

PORTUGAL

00 351

-1

DANEMARK

00 45

0

REPUBLIK

DEUTSCHLAND

00 49

0

SÜDAFRIKA

00 27

+1

ECUADOR

00 593

-6

RUMANIEN

00 40

+1

ESTLAND

00 372

+1

RUSSLAND

00 7

+2 +11

FINNLAND

00 358

+1

SAN MARINO

00 39

0

GRIECHENLAND

00 30

+1

SCHWEDEN

00 46

0

GROSSBRITANNIEN

00 44

-1

SCHWEIZ

00 41

0

HONGKONG

00 852

+7

SERBIEN

00 381

0

INDONESIEN

00 62

SLOWAKEI

00 421

0

IRAK

00 964

SLOWENIEN

00 386

0

IRAN

00 98

SPANIEN

00 34

0

ISRAEL

00 962

+1

TSCHECHIEN

00 420

0

ITALIEN

00 39

0

TUNESIEN

00 216

0

JAPAN

00 81

+8

TÜRKEI

00 90

+1

JORDANIEN

00 962

+1

UKRAINE

00 380

+1

KANADA

00 1

UNGARN

00 36

0

KOREA (NORD)

00 850

+8

VATIKAN STAAT

00 379

0

KOREA (SÜD)

00 82

+8

VER. STAATEN

KROATIEN

00 385

0

VON AMERIKA

KUWAIT

00 965

+2

VER. ARABISCHE

LIECHTENSTEIN

00 423

0

LUXEMBURG

00 352

0

+6 +8
+2
+2 +5

-5 -10

00 1

-5 -12

EMIRATE

00 971

+2 +3

ZYPERN

00 357

0
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“TÜNDÉRKERT” WELLNESS-ZENTRUM
ERSTER BESUCH IM WELLNESS-ZENTRUM
Eine kleine Oase des Wohlbefindens, so können wir am besten unser „Tündérkert” WellnessZentrum beschreiben. Einhaltung der folgenden Regeln wichtig, damit die Gäste wirklich sich
entspannen können, und vom anderen nicht gestört wurden. Es gibt im Wellnessbereich überall
Rauchverbot, und wir bitten unsere Gäste keine Händys im Wellnessbereich zu benutzen. Sie
können die Getränke nun im Plastikgläser mitbringen, und es gibt Alkoholverbot in diesem
Bereich. Leute die Fieber oder virulente Krankheiten haben, und besoffene Leute dürfen das
Wellnessbereich nicht benutzen. Die Saunabenutzung für Kinder unter 14 ist nicht geeignet.
Bademantel und Badetücher bekommen Sie ohne Gebühr, Badeanzug können Sie an der
Wellnessrezeption kaufen.
Das Wellness-Zentrum ist vom Montag bis Freitag von 10.00 bis 20.00 Uhr offen, am Samstag von
9.00 bis 21.00 Uhr, am Sonntag von 8.00 bis 20.00 Uhr.

BENUTZUNG DES SCHWIMMBADES
Benutzung die Duschen ist verpflichtend bevor Sie in die Becken rein gehen. Sie können die
Erlebnisselemente mit dem an die Wand befindete Schalter einschalten, wo unsere Kollegen Ihnen
gerne behilflich sind.

SAUNALANDSCHAFT
Unsere Saunas, die Dampfkabine, und die Aromakabine können nur im Badeanzug besichtigt
werden. Wir bitten unsere lieben Gäste die Saunas und das Wellness-Zentrum nie nackt zu
benutzen! Bitte platzieren Sie die Badetücher in die Saunas so, dass wir mit dem Holz kein Kontakt
haben. Die Pantoffeln lassen Sie bitte vor der Tür. Bitte versuchen Sie die Türe so schnell wie
möglich öffnen und schließen. Bitte stören Sie die andere Gäste mit Telefonat und mit lautes Reden.
Bevor Sie ein Duftöl benutzen möchten, fragen Sie bitte die andere Gäste ob damit alle
einverstanden sind.
Nach der Saunabenutzung bitten wir Sie noch einmal die Dusche zu benutzen.

MASSAGE
Neben der zahlreiche freien Dienstleistungen, bieten wir für unsere Gäste eine breite Palette vom
verschiedenste Massagen an. Um ein Termin zu bekommen fragen Sie bitte an der
Wellnessrezeption nach, oder Sie können vom Zimmer einfach 520 anrufen und dann können Sie
auch telefonisch bestellen. Die fixierte Massagentermine könnten innerhalb 12 Stunden abgesagt
oder geändert werden, umsonst wird 50% verrechnet. Wenn Sie innerhalb eine Stunde die
Massagen stornieren möchten oder kommen gar nicht, dann wird 100% von der Summe
verrechnet!
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WELLNESS DIENSTLEISTUNGEN
BECKEN
Das „Tündérkert“ Wellness-Zentrum erwartet die Hotelgäste mit: 50m2 großes
Schwimmbad; Whirlpool; Massagenbecken. Wassertemperatur ist zwischen 27-34 Grad.
Dieser Temperatur ist wie unser Körpertemperatur so fühlt man sich besonders Wohl.
Unser Außenpool bietet in den Sommermonaten und je nach Witterung ein einzigartiges
Panorama an.

WHIRLPOOL
Unseren Gästen steht ein Whirlpool welches für 4 Personen geignet ist - zur Verfügung.
Relaxen wird durch die Kombination von Auftrieb, Sprudeln und Wärme des Wassers
erzielt. Eine Viertelstunde im Bad, im 34° Celsius warmen Whirlpool entspannt die
Muskeln und belebt den Kreislauf. Für Zuckerkranken und an Krampfadern leidenden
wird der Aufenthalt im Whirlpool nicht empfohlen.

KNEIPP-FUßBAD
Das Wellness-Zentrum verfügt über ein Kneipp Fußbad. Das Laufen auf den in fast
kniehohem kaltem Wasser liegenden flachen Steinen wirkt angenehm belebend. Sie fühlen
sich wie beim Waten durch einen kühlen Bach.

FINNISCHE SAUNA
Eine Sauna aus Abachi-Holz Maximum 6 Personen geeignet- erwartet unsere Gäste. Die
hohe Temperatur (80-90° Celsius) und niedrige Luftfeuchte (10%) regen den Kreislauf an,
entspannen und erfrischen Leib und Seele. Der Saunabesuch ist auch bei Arthritis,
Allergie und Kreislaufstörung erlaubt.
Die Schwalldusche sorgt für Erfrischung während und nach der Sauna. Der plötzlich von
oben auf Sie herab prasselnde breit gefächerter kalter Guss vermittelt das Gefühl eines
Wasserfalls.

AROMA KABINE
Die 30° Celsius warme Aromakabine bietet den Gästen, die die finnische Sauna zu heiß
oder das Dampfbad zu schwül empfinden, ein angenehmes Erlebnis. Auf geheizten
Bänken sitzend können Sie die heilende, beruhigende und stressmildernde Wirkung
verschiedener Duftöle erleben.

DAMPFKABINE
Im Dampfbad für 5 Personen können Sie sich bei 43° Celsius und 100% Luftfeuchtigkeit
regenerieren. Der heiße Dampf öffnet die Poren, dadurch kann Schlacke ausgeschieden
werden. Das Dampfbad hat eine hautreinigende und körperberuhigende Wirkung und
unterstützt die Behandlungen bei Asthma, Rheuma, Muskelschmerz und einigen
Kreislaufstörungen.
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FITNESSRAUM
Sport macht nicht nun Spaß, sondern hilft den Stress abzubauen! Die körperliche
Bewegung wirkt besonders gut nach einem anstrengenden Tag, und hilft uns beim
täglichen Wohlfühlen. In unserem Fitnessraum stehen Kardio-Geräte zur Verfügung
unserer Gäste. Die Wellnessrezeption kann auch Ihnen behilflich sein, um die beste
Trainingsprogram zu zusammenstellen.

SOLARIUM
Bei einem regnerischen Tag haben Sie auch die Möglichkeit eine schöne Farbe zu
bekommen. Unser Solarium steht Ihnen im Wellnessbereich zur Verfügung. Wir
empfehlen Ihnen wöchentlich maximal nur dreimal das Solarium zu benutzen.
6 Min EUR 5.00

SALZKABINE
In der Salzkabine verdunstete Salz wirkt besonders gut bei Entzündungen und bei
Erkrankungen der Atmungsorgane.
45 Min EUR 4.00

INFRASAUNA
Die in der Sauna mit den infraroten Strahlungen weitergeleitete Wärme wird 80%
direkt im Körper konzentriert, und bei der normale Sauna 20%. Die in der Saunakabine
wahrgenommene 35-55 °C ist schonender, weil die eingeatmete Luft „brennt” nicht.
Die Infrarotkabine lässt Infrarotstrahlen im unsichtbaren Lichtbereich aus. Die Haut
erwärmt sich zart und gleichmäßig, die Poren der Haut öffnen sich und die Strahlen
dringen gleichmäßig durch die von Blutgefäßen durchwirkten Hautschichten bis zu
einer Tiefe von etwa 4 cm. Dort wandeln sie sich in Wärmeenergie um, verbreiten sich
mit dem Blutstrom im ganzen Körper und erzeugen ein angenehmes Wärmegefühl.
Durch die Aufwärmung des Körpers wird der Blutkreislauf schneller und das übt eine
wohltuende Wirkung auf das Herz und Gefäßsystem. Der Stoffwechsel steigert sich,
infolge der schnelleren Ausleseprozesse beschleunigt sich die Ballaststoffbeseitigung
des Körpers und die Übersäuerung reduziert sich. Das Immunsystem wird aktiviert
und unsere Wehr- und Selbstheilkräfte steigen.
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MASSAGE
KLASSISCHE MASSAGE
SCHWEDISCHE MASSAGE

60 min

9.900 Ft

Die Klassische oder auch Schwedische Massage wird heutzutage weltweit von Masseuren,
Physiotherapeuten und Ärzten praktiziert und ist daher eine der bekanntesten
Massageformen. Das liegt unter anderem daran, dass die Klassische Massage
wissenschaftlich und medizinisch anerkannt ist und es keine Zweifel an ihrer Wirkung
gibt. Swedish massage.

SPORT MASSAGE

60 min

9.900 Ft

Die Sportmassage ist eine Ergänzung zur klassischen Massage. Hier verwendet man die
Griffe der klassischen Massage sowie weitere Ergänzungsgriffe und geht auf die
Bedürfnisse des Sportlers sowie die speziellen Probleme beim Sport ein. Davon
ausgegangen, dass aktive Sportler robuster sind als evtl. gebrechliche ältere Personen,
wird die Massage dementsprechend kräftiger durchgeführt und so der Körper auf eine
bevorstehende körperliche Beanspruchung vorbereitet und durchblutet.

RÜCKEN MASSAGE

30 min

6.900 Ft

Eine Rückenmassage löst Verspannungen im gesamten Rückenbereich und hilft bei
Rückenschmerzen im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule. Je nach Geschwindigkeit
und Tiefe der Griffe kann die Massage anregend oder beruhigend sein.

FUSSMASSAGE / HANDMASSAGE

30 min

6.900 Ft

Wohlbefinden und Lösen von Verspannungen durch Stimulation der Reflexzonen, die auf
entsprechende Bereiche im Körper Einfluss nehmen.

GESICHTMASSAGE

30 min

6.900 Ft

Bei dieser wohltuenden Behandlung werden Knetungen, Streichungen und
Hautmobilisation im Gesicht, auf der Kopfhaut und im Halsbereich durchgeführt.
Dadurch wird die Durchblutung der Muskeln und des Bindegewebes und damit eine
Faltenverminderung bewirkt.
MANAGER MASSAGE

40 min

Verspannungen im Schulter- Nackenbereich werden gelindert und
Spannungskopfschmerzen können sich lösen.

8.500 Ft

Elizabeth Hotel**** – Vendégtájékoztató/ Guest Service Directory/ Allgemeine Informationen

AROMA MASSAGE
Behandlung mit verschiedenem Öle, wirkt besonders gut für die Nervensystem. Geben Sie
Ihrem Körper die Energie zurück, die er für den Alltag braucht!
Energisierung
Vitalisiert und staerkt.

60 min

9.900 Ft

Relaxierung
60 min
Beruht und hilft bei der Lösung verschiedenen Stressfaktoren

9.900 Ft

Harmonisierung
Harmonisiert und streichelt.

9.900 Ft

60 min

EXCLUSIVE MASSAGE
SCHOKOLADENMASSAGE

60 min

10.900 Ft

Die Massage ist ein einzigartiges Erlebnis und eignet sich für alle, die eine unendliche
Phantasie besitzen und alle Schokoladenliebhaber, die Schoko-Aromatherapien für Seele
und Körper genießen wollen!
KOKOSNUSSÖL MASSAGE

60 min

10.900 Ft

Verbessert der Stoffwechsel und wirkt hydratisierend dabei hilft die Haut fitt und fest
halten.
CELLULIT - MASSAGE

30 / 60 min

7.900 Ft / 10.900 Ft

Mit dieser Massage konnte die Störungen der Stoffwechsel ausgebessert werden.
Zusätzlich mit eine spezielle Creme das Fett abgebaut.
SISSI’S LIEBLINGSMASSAGE

90 min

Double pampering and regenerating, warm oily back and foot massage.
Mental, physical and spiritual refreshment.
Reservierung: Reception (511) / Wellness Reception (520)

15.000 Ft
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WASCHEREI - DIENSTLEISTUNGEN
Falls Sie unser Wäschedienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, bitte sagen Sie es
uns an der
Rezeption Bescheid. Wäscherei gibt es gegen Gebühr.
WASCHEN
HERREN

DAMEN
Waschen

Hemd
T-shirt
Unterwäsche
Pullover
Jeans
Freizeithose / Jacke
Shorts
Pyjama
Bademantel
Socke

Waschen

1.400,1.000,800,2.000,2.300,2.000,1.300,1.300,3.000,800,-

Bluse
T-shirt
Underwäsche
Underrock
Pullover
Jeans
Freizeithose / Jacke
Nachthemd
Bademantel

1.400,1.000,800,1.300,2.000,2.300,2.000,1.300,3.000,-

BÜGELN
HERREN

DAMEN
Bügeln

Hemd
Hose
Krawatte
Pullover
Schal

1.000,1.200,600,1.100,800,-

Bügeln
Bluse
Rock
Hose
Schal
Pullover

Die Kleidungsstücke können Sie im Kleiderschrank befeindeten Sack hereinlegen, und
dann an der
Rezeption abgeben, oder Sie können die Abgabe per Telefon bestellen.
Die bis Morgens 9.00 Uhr abgegebene Kleidungsstücke könnte am Arbeitstagen den
selben Tag am Nachmittag zurückgegeben werden. Am Wochenende bestellte und für
die dringende Bestellungen verrechnen wir 50% Aufpreis.
Die nach 15.00 Uhr abgegeben Kleider werden den nächsten Vormittag gemacht. Express
Bügel-Service kann mit 100% Aufpreis in einer Stunde fertig bestellt werden.

1.000,1.200,1.200,600,1.100,-
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SZOBASZERVIZ
Szobaszerviz szolgáltatásunk minden nap 7.00 és 21.00 óra között biztosított. A
következő oldalakon a szobában fogyasztható Reggeli-, Egész napi ajánlat, illetve Itallap
találhatóak. Amennyiben vacsoráját szeretné szobájában fogyasztani, kérje
menülapunkat! Kérjük, rendelésével szíveskedjen az 511-es, vagy 513-as mellékeket
tárcsázni!

ROOMSERVICE
The Room service is available from 7.00 – 21.00 hour all day. The following menu
includes the Breakfast- and ‘All day dining’ selections, and the Bar menu you may
choose from to enjoy in the comfort of your room. Please, dial extension 511 or 513 to
place your order.

ZIMMERSERVICE
Zimmerservice gibt es von 7.00 bis 21 Uhr. In den kommenden Seiten finden Sie unsere
Speise- und Getränkeauswahl. Die hier ausgelisteten Speisen und Getränke können Sie
mit Zimmerservice ins Zimmer bestellen. Mit der Bestellung rufen Sie bitte die folgenden
Telefonnummern an: 511, oder 513.
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REGGELI / BREAKFAST / FRÜHSTÜCK
Kezdje jól a napját gazdag büféasztalunknál szállodánk Almásy éttermében, vagy jó idő
esetén akár a Teraszon is. Büféreggelink naponta 7.00-10.00 között fogyasztható.
Amennyiben szobájában szeretne reggelizni, rendelését telefonon is leadhatja. A reggelit
7.00 órától kezdődően szolgáljuk fel a szobába. Ettől korábbi időpont esetén, előzetés
kérésre reggeli csomagot tudunk biztosítani Önnek.
Start your day with a sumptuous buffet breakfast in our Restaurant Almásy or the
adjoining Terrace from 7.00am until 10.00am. Should you wish to have breakfast in your
room, please, kindly place your order by phone. Breakfast in the room is available from
7.00am. Breakfast boxes are available before 7.00am on demand, if requested on the day
before.
Szobájában fogyasztott reggelijét az alábbi választékból állíthatja össze: You may select
Room Service Breakfast from the below menu:
Italok / Drinks
Narancslé / Orange juice
Almalé / Apple juice
Őszibaracklé / Peach juice

Hosszú kávé / Filter coffee
Tej / Milk
Kakaó / Cocoa
Tea / Tea

A la carte ételválaszték / A la carte dishes
Friss gyümölcssaláta / Fresh fruit salad
Friss idénygyümölcsök / Fresh fruit plate
Natúr joghurt / Plain yoghurt
Gyümölcsjoghurt / Fruit yoghurt
Corn flakes tejjel / Corn flakes with milk
Vegyes hidegtál / Cold cuts’ plate
Toast / pirítós kenyér
Bundáskenyér / French toast
Főtt- vagy sült virsli / Boiled or fried Frankfurter
Főtt- vagy sült debreceni / Boiled of fried Wiener
Péksüteményes kosár - zsemle, kifli, kenyér, fonott kalács / Assorted bake rolls
Lekvár, méz és vaj / Jam, honey and butter
Tojásételeink/ Egg dishes
Tükörtojás / Fried eggs
Omlett / Omelette
Tojásrántotta / Scrambled eggs
Amennyiben fenti választékunkban nem sikerült megtalálnia kedvenc reggeli ételét,
kérjük, telefonhívásakor szíveskedjen jelezni igényét!
In case of not having found your favourite breakfast dish, please, kindly mention your
request when placing your order!
Szobaszervíz igényét az 513-as telefon mellék hívásával jelezheti.
Please, dial ext. 513 to place your order.
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EGÉSZ NAPI AJÁNLATUNK ALL DAY DINING /
GANZTAGIGES MENÜ
A 7.00 -21.00 óráig fogyasztható ételválasztékunk az alábbiakban tekinthető meg.
Napi ajánlatainkkal kapcsolatban a Recepció nyújt Vendégeinknek felvilágosítást.
You may find the menu of our ‘All day dining’ selection indicated below from 7.00 - 21.00.
Please, contact our Reception about our daily offers.

Napi leves ajánlatunk
Soup of the day

HUF 1.400,-

Klub szendvics - sonkás-sajtos, zöldséges-sajtos, gyulai kolbászos
Club sandwich - ham&cheese, vegetables&cheese, gyulaer sausages

HUF 1.900,-

Fűszeres jércemell csíkok salátaágyon, mediterrán öntettel
Spicy chicken breast bites on salad platter with mediterranean sauce

HUF 3.500,-

Friss gyümölcstál
Fresh fruit platter

HUF 1.900,-

Napi desszert ajánlatunk
Dessert of the day

HUF 1.500,-

Válogatás a Százéves Cukrászda kézműves bonbonjaiból - 4 darab
Assorted bonbons from the Hundred-Year-Old Confectionery - 4 pieces

HUF 800,-
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ITALLAP / DRINKS
Aperitifek | Aperitifs
Martini Bianco
Martini Extra Dry
Campari

Pohár borok | Open wines
0,1 l
750,750,1300,-

Habzó borok | Sparkling wines
Hungária Extra Dry
Törley Charmant Doux
Törley Gála
Sauska Brut
Moet & Chandon Brut Imperial

0,1 l

0,75 l

Figula Olaszrizling

600,-

4 500,-

Dubicz Irsai Olivér

550,-

4 125,-

Pátzay Chardonnay

600,-

4 500,-

Thummerer Muskotály

600,-

4 500,-

Fehér borok | White wines
Balaton
Mátra

0,75 l
4 900,3 900,3 900,9 490,24 900,-

Badacsony
Eger

Rosé borok | Rosé wines

Hosszú italok | Long drinks
Long Island Iced Tea
200,-

0,1 l

0,75 l

Vylyan Rozé

550,-

4 125,-

Gere Attila Rosé

550,-

4 125,-

2

(Vodka, Gin, Rum, Tequila, Triple Sec, Lemon, Sugar, Cola)

Villány

Mojito
800,-

1

Piña Colada
800,-

1

Tequila Sunrise
800,-

1

Villány

(Rum, Sugar, Lime, Mint, Soda)

(Rum, Coconut, Pineapple)

Vörösborok | Red wines

(Tequila, Orange, Grenadine)

Alkoholmentes koktélok | Non-alcoholic
cocktails

0,1 l

0,75 l

K2 Kékfrankos Birtok Válogatás

550,-

4 125,-

Szekszárd

Bora Bora

1 000,-

Takler Syrah

650,-

4 875,-

Toothless Shark

1 000,-

Tiffán Principium

700,-

5 250,-

Virgin Piña Colada

1 000,-

Thummerer Tréfli Cuvée – édes

650,-

4 875,-

(Pineapple, Ginger, Grenadine, Lemon)
(Orange, Lemon, Grenadine)
(Coconut, Pineapple)

Szekszárd
Villány
Eger
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Whiskyk | Whiskies
Johnnie Walker Black Label

2 cl
600,-

4 cl
1 200,-

Ballantine’s

500,-

1 000,-

Jim Beam

500,-

1 000,-

Jack Daniel’s

500,-

1 000,-

Jameson

500,-

1 000,-

Glenfiddich 12 Years Old

800,-

1 600,-

Chivas Regal Aged 12 Years

800,-

1 600,-

Kentucky Straight Bourbon
Tennessee Sour Mash
Irish Whiskey
Single Malt

Gin | Gin
2 cl
500,600,-

Gordon’s London Dry Gin
Bombay Sapphire London Dry Gin

Keserűk | Bitters
2 cl 4 cl
500,- 1000,500,- 1000,1 300,- / dl

Jägermeister
Unicum
Campari

Gyulai Pálinka Manufaktúra | Gyulai ’pálinka’

Csapolt sör | Draught beer

2 cl

4 cl

Birs Quince
Cigánymeggy Gipsy sour cherry
Szilva Plum
Szomolyai Fekete Cseresznye

900,700,700,700,-

1 800,1 400,1 400,1 400,-

Vilmoskörte William pear

700,-

1 400,-

2 cl

4 cl

Heineken
Gösser Citromos Alkoholos / Mentes Lemon
Edelweiss Búzasör - szűretlen Wheat beer
Krusovice Cerne - barna sör Dark beer

500,-

1 000,-

2 cl

4 cl

500,500,-

1 000,1 000,-

2 cl

4 cl

Sierra Tequila Silver

500,-

1 000,-

Sierra Tequila Gold

500,-

1 000,-

Szomolyai black cherry

Rum | Rum

Bacardi Superior

Original Premium Rum

Vodka | Vodka
Russian Standard
Finlandia
Tequila | Tequila

Mexico

Reposado

4 cl
1 000,1 200,-

Soproni

3 dl
450,-

5 dl
750,-

Most Subite

750,-

1200,-

Üveges sörök | Bottled beers
0,33 l 5 dl
600,500,800,800,-

Ásványvizek | Mineral waters
Szentkirályi

0,33 l 450,-

0,75 l 750,-

Üdítőitalok | Soft drinks
Coca-Cola
Coca-Cola Zero Zero Coke
Fanta Narancs Orange
Kinley Tonic
Kinley Gyömbér Ginger Ale
Fuzetea Citrom Lemon
Fuzettea Őszibarack Peach

0,25 l
450,450,450,450,450,450,450,-
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Gyümölcslevek | Nectars
0,25 l
490,490,490,-

Cappy Narancs Orange
Cappy Alma Apple
Cappy Őszibarack Peach
Friss gyümölcsitalok | Fresh juices
Limonádék | Lemonade
Házi Home made
Cukormentes Sugar free
Epres Strawberry
Bodzás Elderberry
Mangós Mango
Kávé | Coffee

0,3 l
450,600,550,550,550,-

Tea | Tea

Dallmayr Earl grey szálas fekete tea

490,-

Dallmayr Royal szálas zöldtea

490,-

Dallmayr Maracuja-Narancs szálas tea

490,-

Dallmayr Moringa-Licsi szálas tea

490,-

0,5 l
740,900,850,850,850,-

Dallmayr Caffé

Espresso
Espresso Lungo
Americano
Espresso Macchiato
Espresso con Panna
Cappuccino
Caffé Latte
Latte Macchiato
Melange
Espresso Doppio
Jegeskávé vanília fagylalttal Ice Coffee
Irish Coffee
Jameson
Parisienne Coffee
Hennessy

400,400,400,420,450,550,550,580,600,750,850,1 200,1 200,-

Almásy Étterem & Bár
H-5700 Gyula, Vár u. 1.
Tel.: +36 66 529 110
www.elizabeth-hotel.hu
I.kategóriájú étterem
Üzemeltető: SPA Invest Zrt.
Étteremvezető: Borbély András
Konyhafőnök: Balla Ádám
Nyitva tartás / Opening hours 7.00 – 22.00
Áraink forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t.
Prices are in Hungarian Forints and include the VAT.
Áraink 10% felszolgálási díjat tartalmaznak. Prices include 10% service
charge.
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MINIBÁR-MINIBAR
Üveg

Coca Cola 0,25 l
Fanta Narancs 0,25l
Szentkirályi Szénsavas 0,33 l
Szentkirályi Mentes 0,33 l
Cappy Alma 0,25 l
Pezsgő 0,2 l

450 HUF
450 HUF
450 HUF
450 HUF
490 HUF
990 HUF

Mogyoró
Stickletti

400 HUF
450 HUF

