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Kedves Vendégeink!

Szeretettel üdvözöljük az Aquasol Resort-ban.
Tájékoztatónk segítségével szeretnénk megismertetni Önt szállodánk 
szolgáltatásaival és felhívni figyelmét a legfontosabb tudnivalókra.
Kellemes időtöltést kívánunk, és reméljük legközelebb is szállodánkat 

válassza.

Vezetőség és a munkatársak
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Adapter, dugalj, töltő
nemzetközi használatra alkalmas adapter / dugalj kérésre, forduljon a 
Recepcióhoz 

Autóbérlés
Kérjük, forduljon a recepción dolgozó kollégáinkhoz.

Ágynemű, törölköző
Amennyiben további párnára, takaróra lenne szüksége, kérjük, fordul-
jon a recepción dolgozó kollégáinkhoz. Speciális: tencel, pehely, poliész-
ter, illetve antiallergén paplan, párna iránti igényét a Recepción jelezze. 
Ágynemű és törölköző naponkénti cseréjét a Recepción jelezze.

Árak
Az euróban megadott árak a fizetés napján érvényes napi középárfolyamon 
kerülnek átszámításra. A számlát csak forintban áll módunkban kiállítani.

Babaágy
babaágy kérésre, forduljon a Recepcióhoz

Bank
Szállodánk közelében, a Kolbai Károly utcán található bank, illetve ATM 
automata is. Továbbá a sétálóutcán is.

Bejelentkezés
Szobáját az érkezés napján 14.00 órától foglalhatja el.

Biztonság
Kérjük, ne hagyja értékeit őrizetlenül, használja a szobai széfet. Szobája 
ajtaját távozáskor mindig zárja be!

Cipőtisztítás 
A cipőtisztítógépet a folyosón találja, illetve a szobában bekészítésként 
cipőtisztító szivacsot.

Csomag
Csomagszállítási szolgáltatás rendelkezésre áll, kérjük forduljon a 
Recepcióhoz 

Csomagmegőrzés
Csomagjait leadhatja a recepción.
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Dohányzás
A szálloda épületében dohányozni tilos. A kijelölt dohányzóhely a 
szálloda főbejáratánál található.
Köszönjük, hogy nem dohányzik a szobában!
A szobában történő dohányzás esetén 100 EUR pótdíjat számolunk fel.

Esernyő
a Recepción kérhető

Ébresztés
Kérjük, forduljon a recepción dolgozó kollégáinkhoz.

Fax, fénymásolás
Amennyiben faxolni, fénymásolni kíván, recepciós kollégáink szívesen 
segítenek Önnek.

Flexum-Terem
konferenciatermünk 80 fő befogadásig áll rendelkezésre

Fogászat
A 5Dent fogászat segítenek fogászati problémái megoldásában.

Flexum Thermal&Spa 
A Fürdő medencéi és szaunái a szálloda udvarán keresztül érhetők el. 
A Fürdő minden nap 08.00 – 20.00 óra között várja a vendégeket. A 
bejelentkezéskor kapott órát mindig vigye magával. 

Fodrászat
További információért kérjük, forduljon a recepción dolgozó 
kollégáinkhoz.

Fürdőköpeny
Köntöst a szobában talál, térítésmentesen biztosított

Gyógyszertár
Útbaigazításért forduljon a recepción dolgozó munkatársakhoz.

Hírlap/Magazin
Csere erre: Forduljon a Recepcióhoz

Internet
A szálloda egész területén biztosított a WIFI-elérés.
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Italkínálat
a szobában a minibáron túl 1 üveg ásványvíz bekészítésként

Káváfőző
Nespresso kávégép a szobában található. 

Készpénzmentes fizetési lehetőség
bankkártya, Szép-kártya

Kerékpár
Kerékpárt bérelhet 10 EUR / nap térítési díj ellenében. A bérléssel 
kapcsolatos információkért forduljon a recepción dolgozó 
munkatársakhoz.

Kávézó
Inna  egy jó kávét? A Malom Cafe  várja Önöket, csupán 500 méterre a 
Hoteltól.  További információért kérjük, forduljon a recepción dolgozó 
kollégáinkhoz.

Kijelentkezés
Szobáját szíveskedjen az elutazás napján 11.00 óráig elhagyni. Amennyiben 
reggel 7.00 óra előtt kíván elutazni, kérjük számláját az elutazást megelőző 
nap 21.00 óráig egyenlítse ki.

Kisállat
A szálloda háziállatot nem fogad.

Kozmetika
További információért kérjük, forduljon a recepción dolgozó 
kollégáinkhoz.

Kulcs
A kulcs elveszítése esetén 20 EUR pótdíj fizetendő.

Látnivalók
A város és környékéről információt, ismertetőt a recepción kaphat.

Légkondicionálás
Kérjük, mielőtt szobáját elhagyja, kapcsolja ki a klímaberendezést.

Mappa/levélpapír/boríték
Mappát levélpapírral, tollal és borítékkal a szobában talál. 
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Menetrendek
Busz–és vonatmenetrendekről tájékoztatást a szálloda recepcióján kérhet.

Minibár
Szobáinkban minibár található, amely fogyasztás esetén naponta 
feltöltésre kerül. Italfogyasztását kérjük, elutazáskor jelezze a recepción.

Mosatás
Szállodánkban lehetőség van ruhaneműi mosatására. Árlistát és zsákot a 
szobájában talál.
A reggel 9 óra előtt leadott ruhadarabok másnapra visszakerülnek.

Nyugágyak
A szálloda kertjében található nyugágyakat, vendégeink térítésmentesen 
igénybe vehetik.

Orvos
Szükség esetén forduljon a recepción dolgozó kollégákhoz.

Otthon felejtette?
Esernyő, fésű, fogkefe, fogkrém, telefontöltő a recepción igényelhető.

Papucs
papucsot a szobában talál, továbbá megvásárlására is van lehetőség

Parkolás
A szálloda udvarán térítés ellenében parkolhat.

Párna 
Kérésre több típusú párna közül választhat (anti-allergén párna, 
tollpárna), kérésével forduljon a recepcióhoz.

Pedikűr, manikűr
További információért kérjük, forduljon a recepción dolgozó 
kollégáinkhoz.

Pénzváltás
Szállodánkban pénzváltásra nincs lehetőség. A legközelebbi pénzváltó a 
Flexum Thermal&Spa területén található.

Posta
Útbaigazításért forduljon a recepción dolgozó munkatársakhoz.
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Rádió
rádióadók a televízión elérhetőek

Recepció
A recepció munkatársai 24 órán át állnak a vendégek szíves rendelkezésére.

Reggeli
Szobaáraink tartalmazzák a bőséges büféreggelit, amely 07.00 – 10.00 óra, 
hétvégén 07:00 – 10:30 között fogyasztható el a szálloda reggelizőjében. 
Allergén mentes termékek: glutén/laktóz), illetve egyedi étkezési lehetőség 
biztosítása a vendégigényeknek megfelelően.

Szauna
kültéri finn szauna 06:00-22:00 között vehető igénybe. 

Számítógép
kérjük forduljon a Recepcióhoz

Számítástechnikai segítségnyújtás 
Információért forduljon a recepciós munkatársainkhoz. 

Széf 
Szobáinkban széf található, a használati útmutató a széf mellett található.
A széfen kívül elhelyezett tárgyakért, felelősséget nem vállalunk.
Központi széf a recepción található, további információért forduljon a 
recepciós munkatársainkhoz.

Szék
Szék a fürdőszobában kérésre

Színház –és koncertjegy foglalás 
Színházi előadásra, koncertre, vagy egyéb rendezvényre szóló 
jegyek intézésében örömmel állnak rendelkezésére Önnek recepciós 
munkatársaink.

Szobaszervíz
Szobaszerviz naponta 6.00-tól 22.00 óráig áll rendelkezésére 

Takarítás
A szobákat naponta takarítjuk. Ágyneműinket minimum heti kétszer 
cseréljük. A törölközőket naponta csak kérésre cseréljük.
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Taxi
Információért forduljon a recepciós munkatársainkhoz. 

Telefon
A recepciót a 100-as szám tárcsázásával érheti el. Külső vonalat a 9 –es 
gomb megnyomásával kezdeményezhet. Használati útmutató a telefon 
mellett található.

Televízió
nemzetközi TV-csatornák elérhetők

Tisztálkodási szerek
tusfürdő, testápoló, sampon, vanity a szobában található. Fogkefe, fog-
krém, bo rotválkozási szerek a Recepción kérhetőek  

Transzfer
A recepción transzfer igényelhető.

Tűzjelzés
A szállodában tűzjelző berendezések és porral oltó készülékek találhatók, 
a szobákban füstjelző berendezés található. Tűz esetén vendégeinket 
szirénahang figyelmezteti. Ebben az esetben kérjük, hogy a szobában 
kifüggesztett menekülési útvonal szerint keresse meg a legközelebbi 
vészkijáratot, s mielőbb hagyja el a szállodát. Tűz esetén a liftet használni 
tilos. 

Ünnepnapok
A Magyar Köztársaság hivatalos ünnepnapjai:
január 01., március 15., Nagypéntek, Húsvét hétfő, május 01., Pünkösd 
hétfő, augusztus 20., október 23., november 01., december 25 – 26.

Varroda 
Amennyiben varrodai szolgáltatást kíván igénybe venni, forduljon 
recepciós munkatársainkhoz.

Varrókészlet/varrószolgáltatás: 
varrókészletet a szobában talál/amennyiben varrodai szolgáltatást sze-
retne igénybe venni, forduljon a recepciós munkatársainkhoz 
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Vasalás
forduljon a Recepcióhoz, leadás esetén a megbízást 1 órán belül telje-
sítjük. Árlistát és zsákot a szobájában talál.

Vasaló
állvány és vasaló végett forduljon a Recepcióhoz

Vegytisztítás
Szállodánkban lehetősége van ruhái vegytisztítására. 9 óra előtti
leadás esetén a megbízást 9 órán belül teljesítjük. 

Világítás
Kérjük, mielőtt szobáját elhagyja, kapcsolja le a világítást.

Virág 
A recepción munkatársaink örömmel fogadják megrendelését. 

Wellness
A szálloda medencéje - hidromasszázzsal felszerelt -,szaunája minden 
nap 06.00 – 22.00 között várja a kedves vendégeket.

Zuhany/csúszásgátló
Csúszásgátló a zuhanyzóba a szobában található





Information 
from A to Z
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Dear Guests,

Welcome to Aquasol Resort!
It is our pleasure to provide you with useful information concering our 
hotel in order to make your stay a more memorable one.

We wish you a very pleasant stay and we are looking forward to your 
next stay at our hotel.

Direction and colleagues
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Airconditioning
Before you leave the room we kindly request you to turn off the 
airconditioning.

Anti-slip for showerfloor
Please turn to our receptionist. 

Bank
You will find in the near of the hotel int he Kolbai Károly street bank and 
ATM machine , too.

Bathrobe
You can find a bathrobe in your room free of charge.

Bathroom-products
Shampoo, shower gel, vanity you can find in the room. 

Bedding
Should you need more pillows, blankets or towels please turn to our 
receptionist. The bed clothes are changed min. twice a week. Upon 
request we can change your bed clothes daily.

Bicycle
You may rent a bicycle for EUR 10 / day. In connection with the rental, 
please turn to our receptionist.

Breakfast
The room price covers the buffetbreakfast, wchich is between 7 a. m. and 
10. a. m., 7 a.m. and 10:30 a.m. in tweekends in the restaurant.

Cafe
Do you want to drink a delicious  coffee? You have to visit Malomcafe. 
Just 500 meters from the Hotel. Please turn to our receptionist.

Car rental
Please turn to our receptionist.

Check in
You may occupy your room from 2 p. m., on the day of arrival.

Chair 
Please turn to our receptionist forextra chair in the bathroom.
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Check out
We kindly request check out by 11 a.m. on the day of departure. Should you 
wish to check out before 7 a.m., kindly please settle your invoice before 9. 
p.m. of the previous day.

Cleaning and dry cleaning
Clothes taken mornings before 9:00 are ready in 9 hours.

Coffeemachine
You can a find a Nespresso machine in the room.

Computer
Please turn to our receptionist. Our colleague will help you. 

Conference
Our Flexum conference room is available at request, max for 80 person

Cosmetics
Please turn to our receptionist for appointments.

Computer assistance
For further information please turn to our receptionist colleagues.

Dental surgery
The dentist in our 5Dent will provide you with the solutions to your 
dental requirments.

Exchange
There is no currency exchange in our hotel. Please ask for information 
regarding places of exhange at our reception.

Fax, photocopying
If you would like to send a fax, or copy something, our receptionist would 
be pleased to help.

Fire-alarm
In case of a fire-alarm please follow the evacuation routes indicated ont he 
escape plan, which can be found in your room. Every floor int he hotel is 
furnished with a fire alarm and a fire extinguisher, there is also a smoke 
detector in every room. In case of a fire guests will be notified by the alarm 
and are requested to leave the hotel as soon as possible using the nearest 
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emergency exit, per the escape route, as indicated ont he escape plan in your 
room. Please do not use the elevator in case of a fire.

Flexum Thermal&Spa
Prices include the ticket for the Flexum Thermal&Spa, and use of the 
saunaworld, too. Please, the entry chip to take away everytime. Opening 
hours: Mo – Su: 8.00 a.m. – 08.00 p.m.  

Flower
The reception will be happy to take your order.

Folder, envelope, writing paper
You can find folder, envelope & writing paper in the room.

Hairdresser
Please turn to our receptionist for appointments.

Internet
All  rooms are equipped with WIFI

Iron and iron-service
For further information please turn to our receptionist colleagues. 

Key
In case of key, a surcharge of EUR 20 will be applied.

Laundry
Laundry services are available at our hotel. You may find a price list and 
a laundry bag in your hotel room. At your request we can change the 
betsheets every day, for further information please turn to our receptionist 
colleagues. In case for next day cleaning laundry should be handed in 
before 9.00 in the morning.

Lights
Before you leave the room we kindly request you turn off the lights.

Luggage
You may leave your luggage at our reception.

Medical services
Please turn to our receptionist for assistance.
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Minibar
Minibar is available in all rooms. Kindly inform the reception of your 
cunsumption upon departure.

National holidays
National and official holidays in Hungary: 1st January, 15th March, 
Easter Monday, 1st May, White Monday, 20th August, 23rd October, 1st 
November, 25th and 26th December.

Newspaper, magazine
You will find newspaper & magazine in the lobby area.

Parking
You may park your car in the court of the hotel for charge.

Pedicure, manicure
Please turn to our receptionist for appointments.

Pets
Pets are not allowed in our hotel.

Pharmacy
There are several pharmacies in the town. Please turn to our receptionist 
for appointments.

Pillow
our house keeping is prepared to bring diverse pilows for you. Please 
contact our front desk team

Post office
Please turn to our receptionist for appointments.

Radio
A multi -channel radio is installed in your television set.

Reception
Our receptionist is at your disposal 24 hours a day.

Room cleaning
every day, change of bed clotches min twie a week, towels every day

Room service
Room service is available between 06-22:00
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Safe
There is a safe in every room. You may find the instructions for use in 
your hotel room. We are unable to take responsibility for any objects not 
placed in the safe.

Safety
Please don’t leave your valuables unattended, please kindly make use of 
the safe in your room! Always lock your door when leaving the room.

Sewing
For sewing sevice turn to the reception

Shoe polish 
Shoe polisher you can find in every room. You can find the shoe polishing 
machine on the floor of the hotel. At your request we can polish your 
shoes.

Sightseeing
You may enquire about placesof interest, in the surrounding areas, from 
the reception desk.

Slippers
You find slippers in your room. It is possible to also buy as well

Smoking
In the hotel is prohibited to smoke. Smoking is only allowed outside the 
hotel. We thank you for not smoking in the hotel rooms! Smoking in the 
rooms will incur of EUR 100 / day.

Left something at home?
You may request an umbrella, telephone charger, tooth brush, toothpaste, 
sewing kit or comb at our reception.

Taxi
Please turn to our receptionist for assistance.

Telephone
You may contact our receptionist by dialing ’100’ from the phone in your 
room. Dialing ’9’ will get you an external line.
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Theatre and concert bookings
The reception will be delighted to help you arrange tickets for theatre, 
concerts or any other special event.

Timetables
You may obtain information about train and bus schedules from the 
reception desk.

Towel
Towels can be changed upon request daily.

Transfer
You may request a transfer at the reception desk.

Umbrella
Please turn to our receptionist for assistance.

Wellness
In our wellness area there is a sauna, a pool for our guests, open daily 
from 6 a.m. until 10 p.m.  If you would like to use wellness facilities, 
kindly advise the receptionist 20 minutes in advance.

Wake-up call
Please turn to our receptionist for assistance.





Informationen 
von A bis Z
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Liebe Gäste,

wir freuen uns, Sie im Aquasol Resort begrüssen zu dürfen.

Nachstehend finden Sie einige nützliche Hinweise unseres Hotels und 
einen Überblick über unsere Dienstleistungen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und hoffen, dass 
Ihre Wahl auch das nächste Mal auf uns fällt.

Die Direktion und die Mitarbeiter
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Anti-Rutsch für Dusche
Bitte wenden Sie sich an der Rezeption

Apotheke
Es befinden sich mehrere Apotheken in der Stadt. Unsere Rezeption 
informiert Sie gerne darüber.

Arzt
Wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

Autovermietung
Bitte wenden Sie sich an der Rezeption.

Bademantel
Bademantel finden Sie im Zimmer gebührenfrei.

Bank
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.

Bettwäsche
Wenn Sie weitere Kopfkissen, Decken oder Handtücher brauchen, 
wenden Sie sich bitte an die Rezeption. Unsere Zimmer wurden jeden 
Tag gereinigt. Die Bettwäsche wurden minimum zweimal pro Woche 
gewechselt. Die Handtücher werden täglich nur auf Wunsch gewechselt. 
Auf Wunsch können wir Ihre Bettwäsche jeden Tag wechseln. 

Bügeleisen
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption

Café
Möchten Sie ein guten Kaffe zu trinken, besuchen Sie Malomcafe, 500 
Meter vom Hotel 

Check in
Sie können Ihr Zimmer ab 14.00 Uhr des Anreisetages belegen.

Check out
Wir bitten Sie bis 11.00 Uhr am Abreisetag das Zimmer zu verlassen. 
Sollten Sie noch vor 07.00 Uhr morgens auschecken wollen, bitten wir Sie 
am Vorabend bis 22.00 Uhr Ihre Rechnung zu begleichen.
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Chemische Reinigung
In unserem Hotel besteht die möglichkeit Ihre Kleider mit Chemische
Reinigung zu reinigen,bitte wenden Sie sich an die Rezeption für weiteren 
Information. 

Fahrrad
Fahrradverleih ist gegen Bezahlung von EUR 10 / Tag an der Rezeption 
möglich.

Fahrpläne
Über die Zug- und Busfahrplaene können Sie Informationen an der 
Rezeption bekommen.

Fax, Fotokopie
Gerne senden wir Ihre Faxe oder kopieren wir Ihre Dokumente. Die 
Kollegen an der Rezeption stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Feiertage
Offizielle Feiertage der Republik Ungarn:
1.Januar, 15. Maerz, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 20. August, 23. 
Oktober, 1. November, 25 – 26. Dezember

Feueralarm
Feuermelder und Trockenlöscher sind auf allenHoteletagen zu fonden; in 
den Zimmern befinden sich Rauchsignalgeraete. Beim Brandfall werden 
die Gaeste durch eine Sirene alarmiert. In diesem Fall suchen Sie bitte mit 
Hilfe des Fluchtwegplanes in Ihrem Zimmer den naechsten Notausgang 
und verlassen Sie bitte das Hotel so schnell wie möglich. Im Brandfall 
benutzen Sie den Aufzug nicht!

Flexum Thermal&Spa
Die Preise sind die freie und unbegrenzte Badekarte mit Saunabenutzung 
inbegriffen. Wir bitten Sie darum die Eintrittschip ins Thermalbad immer 
mitzunehmen. 
Öffnungszeit: Mo – So: 08.00 – 20.00 

Friseur
Weitere Informationen können Sie an der Rezeption erhalten.
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Frühstück
Unsere Zimmerpreise beinhalten das reichhaltiges Büffetfrühstück. Es 
gibt bei uns täglich von 07.00 bis 10.00 Uhr, am Wochenende von 7.00 
bis 10.30 Uhr in unserem Restaurant. 

Fusspflege, Handpflege
Weitere Informationen können Sie an der Rezeption erhalten.

Geldwechsel
In unserem Hotel ist der Geldwechsel nicht möglich. Bezüglich 
Informationen über die naechstgelegenen Wechselbüros wenden Sie sich 
an die Rezeption.

Gepäckaufbewahrung
Ihr Gepaecke können Sie an der Rezeption abgeben.

Haben Sie etwas zu Hause vergessen?
Regenschirm, Handylader, Zahnbürste, Zahnpasta, Naehset, Kamm 
können Sie an der Rezeption beanspruchen.

Handtuch
Die Handtücher werden täglich nur auf Wunsch gewechselt.

Internet
Zimmer – standard plus – verfügen über WIFI 

Kissen
Verschiedene Kopfkissen hält die Hausdame gerne für Sie bereit. Bitte 
wenden Sie sich an die Rezeption.

Kleintiere
Haustiere nicht erlaubt.

Klimaanlage
Bevor Sie Ihr Zimmer verlassen, bitten wir Sie die Klimaanlage 
auszuschalten.

Kaffemaschine
Nespresso Maschine fonden Sie im Zimmer

Konferenz
Unser Flexum-Raum stehen Ihnne zur Verfügung bis 80 Perosnen
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Kosmetik
Weitere Informationen können Sie an der Rezeption erhalten.

Licht
Bevor Sie Ihr Zimmer verlassen, bitten wir Sie die Licht auszuschalten.

Mappe, Umschlag, Briefpapier
Mappe, Umschlag und Briefpapier befinden Sie im Zimmer.

Minibar
In unseren Zimmern finden Sie eine Minibar. Wir bitten Sie Ihren 
Konsum aus der Minibar an der Rezeption zu melden.

Nahen-Dienstleistung und Nähzeug
Bitte wenden Sie das an der Rezeption. Sie finden im jeden Zimmer 
Nähzeug

Pantoffel
Pantoffeln finden Sie in Ihrem Zimmer. Es besteht die Möglichkeit, sie 
zu kaufen.

Parken
Im Hof können Sie gegen Gebühr parkieren

Produkte für Bad
Shampoo, Duschgel,vanity befinden Sie sich im Zimmer.

Post
Weitere Informationen können Sie an der Rezeption erhalten.

Preise
Die Preise werden immer mit dem Tageskurs des Ankunftstages zu 
Forint umgerechnet. Eine Rechnung können wir nur in Ungarischem 
Forintausstellen.

Radio
Eine Auswahl verschiedener Radiosender ist in Ihrem Fernseher 
integriert.
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Rauchen
Das Rauchen ist im Gebaude des Hotels verboten. Sie dürfen nur 
ausserhalb des Hotels beim Haupteingang rauchen. Danke, dass Sie im 
Zimmer nicht rauchen! Wenn Sie im Zimmer rauchen, müssen Sie EUR 
100 Strafe bezahlen. 

Regenschirm
Bitte wenden Sie an die Rezeption.

Rezeption
Die Kollegen der Rezeption stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.

Safe
Es gibt einen Safe in jdem Zimmer. Informationen über die Benutzung 
finden Sie im Zimmer. Für die nicht im Safe aufbewahrten Gegenstaende 
übernehmen wir keine Verantwortung.

Schlüssel
Beim Verlust des Schlüssels müssen Sie EUR 20 Strafe bezahlen.

Sehenswürdigkeiten
Über die Sehenswürdigkeiten in der Umgebung können Sie Informationen 
an der Rezeption bekommen.

Sicherheit
Bitte lassen Sie Ihre Wergegenstaende nicht unbeaufsichtigt, benutzen 
Sie den Safe im Zimmer! Schliessen Sie die Zimmertür, wenn Sie das 
Zimmer verlassen.

Stuhl
Bitte wenden Sie an die Rezeption for extra Stuhl ins Badezimmer.

Taxi
Bitte wenden Sie an die Rezeption.

Telefon
Die Rezeption können Sie unter der Nummer ’100’ erreichen. Für externe 
Telefongespraeche waehlen Sie zuerst ’9’

Transfer
Sie können im Hotel Transfer beanspruchen.
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Wäscherei
In unserem Hotel Besteht die Möglichkeit Ihre Kleider waschen zu lassen. 
eine Preisliste und einen Waeschesack finden Sie in Ihrem Zimmer.

Weckruf
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.

Wellness
Das Becken, Sauna erwartet Ihre Gaeste jeden Tag zwischen 06.00 – 22.00 
Uhr.

Zahnklinik
Unsere 5Dent Zahnklinik bietet zahnmedizinische Versorgung höchster 
Qualitaet.

Zeitungen, Magazine
Zeitungen und Magazine finden Sie an der Rezeption

Zimmerreinigung
jeden Tag. Wechseln den Handtüchersnjeden Tag, Bettwäsche min 
zweimal pro Woche. 

Zimmerservice
Zimmerservice steht Ihnen täglich von 6:00 bis 22:00 Uhr zur Verfügung. 
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Aquasol Resort
Mosonmagyaróvár 9200 Lucsony utca 19.

+36 96 826 096
info@aqasolhotel.com
www.aquasolhotel.com


