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SZÁLLODA
Siófok központjában, gyönyörű platánfa sétánnyal körülölelt Hotel
SunGarden HHHH elhelyezkedése, a szálloda épületének gyönyörű
környezete, csodás parkja, a Balaton közelsége, valamint a szálloda
egyértelműen színes szolgáltatáskínálata tökéletes lehetőséget kínál
minden korosztály számára üdülésre, kikapcsolódásra, élményekkel
és energiával való feltöltődésre, illetve cégek számára meetingek,
konferenciák,

csapatépítő

tréningek,

egyéb

rendezvények

megtartására.
A szálloda mellett húzódó Batthyány utca Siófok legszebb utcája, így
vendégeink hangulatos, hűs sétányokon közelíthetik meg a mindössze
150 méterre elhelyezkedő Balaton-partot.
A minden évszakban gyönyörű látványt nyújtó part egyfajta nyugalmat,
harmóniát, lendületet sugároz, ehhez járul hozzá szállodánk wellness
kínálata, gasztronómiája, vendégszeretete, hogy a nálunk pihenő
vendégek a valódi pihenés és feltöltődés élményével, valamint a
visszatérés gondolatával távozzanak tőlünk.

SIÓFOK,

A N Y Á R F Ő VÁ R O S A

Siófok a Balaton keleti medencéjének déli partján fekszik, ott, ahol a
Sió ered a Magyar Tengerből. Északról a Balaton, keletről a Mezőföld
szélét képező hullámos fennsíkok, délről és nyugatról pedig KülsőSomogynak a Balaton déli oldalára jellemző szelíd lejtésű dombsorai
határolják.
Siófok nevét hallva szinte mindenkinek más-más emlék, élmény
kel életre. Családi nyaralás, hatalmas partik, óriási séták a Balaton
parton…
Városunkat azonban nem csupán dinamikus fejlődés, hanem
mozgalmasság, sokszínűség egyaránt jellemzi. Nem véletlen, hogy
Siófok a nyár fővárosa, de nem szabad megfeledkezni a többi évszakról
sem, hiszen a fürdőzést, pancsolást és a nyári programok kavalkádját
a többi évszakban felváltja a természeti környezet szépsége, a város
kultúrája és a szállodai szolgáltatások, programlehetőségek.

SZOBÁK
Siófoki szállodánk 56 modern, igényesen berendezett szobával,
valamint 2 lakosztállyal és 2 mozgássérültek részére kialakított szobával
gondoskodik a vendégek elhelyezéséről, igényeik kielégítéséről és
a nyugalmas pihenésükről. A 24 négyzetméteres, harmonikus és
csendes szobák központi légkondicionálással, íróasztallal, minibárral,
LCD tévével, zuhanyzós fürdőszobával, hajszárítóval és telefonnal
felszereltek, természetesen minden szobában WiFi áll a vendégek
rendelkezésére.
56 standard kétágyas, 21 – 24 m2 nagyságú szoba, melyek mindegyike klimatizált,
tusolóval, WC-vel, hajszárítóval, minibárral, telefonnal és LCD TV-vel felszerelt. Az 56 szoba
fele erkéllyel rendelkezik. Nemdohányzó szobák.
2 db standard mozgássérültek részére biztosított kétágyas, 24 négyzetméteres szoba,
speciálisan kerekesszékkel való közlekedéshez kialakítottak, amelyek tusolóval, WC-vel,
hajszárítóval, minibárral, telefonnal, LCD TV-vel felszereltek. Nemdohányzó szobák.
2 db exkluzív lakosztály, amelyek ötvözik a Balaton-partra jellemző harmóniát és a
nyugalmat a családias légkörrel. A szobák két légterűek, a nappaliban kinyitható kanapé,
a hálószobában franciaágy található. A lakosztályaink zuhanyzós fürdőszobával, WCvel, 2 minibárral, 2 LCD tv-vel, telefonnal, hajszárítóval, saját széffel felszereltek és 50
négyzetméter alapterületűek. Nemdohányzó szobák.

GASZTRONÓMIA
A SunGarden HotelHHHH hangulatosan berendezett, fényárban úszó,
igény szerint összenyitható vagy szeparálható, egyidejűleg akár 160 - 180
fő befogadására alkalmas Borostyán étterme magyaros és nemzetközi
gasztronómiai étel- és italkülönlegességekkel, a környékre, régióra jellemző
ízektől egészen a korszerű táplálkozás jegyében készített ételekig terjedő
választékkal, reggelente büféasztalos reggelivel, esténként pedig bőséges
büfévacsorával, vagy létszámtól függően menüválasztásos vacsorával
várja vendégeit.
Szállodánk főszakácsa és szakácsai a frissességet, a minőséget és a
teljes körű odafigyelést előtérbe helyezve készítik el a fogásokat minden
étkezéshez.
Rendezvényekre teljes körű vendéglátást biztosítunk, menüválasztásos,
büfé- vagy állófogadásos étkezés, koktélparti megrendezése, esetleg ezek
kombinációja egyaránt megoldható.
Széles italválasztékkal rendelkező drinkbárunk, kávé,- és koktél specialitásokat
kínáló kávézónk, valamint a nyári hónapokban hangulatos koktél-teraszunk
kényezteti italajánlatával kedves vendégeinket.

KONFERENCIA ,
RENDEZVÉNY

A szálloda első emeletén található, 262 négyzetméter alapterületű,
igényesen berendezett, 180 - 250 fő befogadására alkalmas, klimatizált
Balaton

nagytermünk

különböző

konferenciák,

fogadások,

bálok,

kiállítások, termékbemutatók, esküvők megtartására egyaránt alkalmas.
Belmagassága lehetőséget nyújt bármilyen dekoráció vagy díszlet
elhelyezésére. Igény esetén a teremben a kávészünetek és az étkezések
lebonyolítása is megoldható.
A SunGarden 6 szekcióterme 70 - 30 fő befogadására alkalmas (80 30 m2), igény szerint alakíthatók, berendezhetők, amelyek mindegyike
légkondicionált,

természetes

fénnyel

megvilágított,

de

sötétíthető

és WIFI csatlakozással az internet mindenhol elérhető. A business centert
üzletembereink részére alakítottuk ki computer sarokkal.
Technikai felszereltség: Dobogó / színpad, pulpitus, beépített hangosítás;
diaprojector; diavetítő; videó; cd-lejátszó; asztali – és cordless mikrofonok;
PC projector; írásvetítő; plazma TV; vetítővászon; flipchart; irodatechnika
(ADSL, fénymásolási lehetőség, Fax, Internet, Pc).
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SUNGARDEN

W E L L N E S S K E RT
A 2010. év nyarán megújult wellness kertünkben élmény medence,
pezsgőfürdő, szauna világ, jégkút, kondicionáló-terem kényezteti a
vendégeket, a tökéletes pihenéshez a hagyományos és keleti masszázsok,
manikűr-pedikűr, szolárium, sókamra segíti a felfrissülést és az ellazulást.
A felüdülni vágyó vendégeket egy 8 méteres, 1,40 méter mély kör alakú
beltéri medence várja, mely a fürdőzés kellemes élményét biztosítja. A
fúvókákon beáramló kellemes vízsugár jótékony hatással van a test
bármely részére. Az egészség megőrzését és a kikapcsolódást elősegíti a
wellness kert területén elhelyezett pezsgőfürdő, a finn szauna, infraszauna,
bioszauna, gőzkabin, sókamra, jégkút, valamint egy igazán jól felszerelt
fitness-terem is. Minden évszakban a nyári barnulást biztosítja modern
szoláriumunk, és kellő felfrissülést nyújtanak masszázsaink is.
A szolgáltatások igénybevételében recepciónk munkatársai készséggel
állnak rendelkezésre, igény esetén szívesen javasolnak a vendégek
igényeinek, egészségi állapotának megfelelő wellness- és sport programot.

MEG KÖZELÍT É S

Siófok megközelíthető Budapestről és Nagykanizsa felől az M7-es
autópályán, vagy a 7-es számú főúton, Szekszárd (Tamási) felől pedig a 65ös számú főútvonalon.
Megyeszékhelyével, Kaposvárral viszont nincs közvetlen első- vagy
másodrendű közúti összeköttetése. Vasúti csomópontként is három irányból
(a Székesfehérvár – Gyékényes vasútvonalon és a Kaposvár – Siófok vasútvonalon) fogadja a személy- illetve teherforgalmat.
Vízi úton a Balaton északi partjával (Balatonfüred), a Tihanyi-félszigettel és a
nyugati medence kikötőivel van összeköttetése.
A város területén (a Kiliti nevű településrész mellett) repülőtér is működik.

REFERENCIÁINK
DuPont Magyarország Kft.
MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
MAVIR
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Magyar Vitorlás Szövetség
Magyar Labdarúgó Szövetség
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
EVDSZ Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
Sió-Eckes Kft.
Sió-Friss Kft.

