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Wellness Hotel
Szállodánkban

professzionálisan

felszerelt

KAKADU

fogorvosi

rendelő működik. Ingyenes állapotfelmérést, tanácsadást,
személyre szabott kezelési terv és árajánlat készítését követően
teljes körű szakellátást kínálunk garanciával: fogmegtartó
kezelések, implantációs pótlások, koronák, hidak, fogsorok,
szájhigiéniés kezelések.
Érdeklődjön a fogászati szolgáltatásainkkal egybekötött
kedvezményes, akár ingyenes szálláslehetőségről!
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Hotel am Plattensee, nur 6 km vom
Thermalsee Hévíz entfernt.
Günstige Transfermöglichkeiten.
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inside our hotel. After a free dental consultation, personalized
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kostenlosen Unterkunftsmöglichkeiten!
We offer professional dental services for our patients
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Erkundigen Sie sich nach den mit den zahnmedizinischen
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In unserem Hotel ist eine professionell ausgerüstete

Wellness Hotel KakaduHHHsuperior

HU-8360 Keszthely, Pázmány P. u. 14.
Tel.: +36 83 312 042 • Fax: +36 83 510 736
Mobil: +36 30 351 1355
E-mail: info@kakaduhotel.hu

www.kakaduhotel.hu

www.kakaduhotel.hu

A Wellness Hotel KAKADUHHHsuperior Keszthelyen, a Balaton
partjától mintegy 350 méterre található. A wellness pihenést
választó vendégkör igényeinek megfelelően bővített szolgáltatásokkal
várjuk vendégeinket, csoportjainkat, biztosítva számukra az
egészségmegőrzés és a testi-lelki kikapcsolódás lehetőségét. Családias
hangulatú hotelünk egész évben nyitva tart.

Wellness Hotel KAKADUHHHsuperior is located just 350 meters
from Lake Balaton. We welcome our guests and groups
with extended services which assure the possibility of health
preservation and the refreshment of body and soul. Our hotels’s
pleasant family atmosphere is at your disposal throughout the
whole year.

A 26 szoba és 6 apartman mindegyikéhez tartozik franciaágy,
zuhanyzó, WC, hajszárító, TV, ébresztős radió, telefon, bútorszéf,
hűtőszekrény, Wi-Fi internethozzáférés, szobaszervíz, részben
légkondicionálás, erkély, teakonyha. A panorámalift és a
tetőterasz is vendégeink rendelkezésére áll. Konferenciatermünk
befogadóképessége 50 fő.

Our 26 rooms and 6 apartments are equipped with: double
bed, television, phone, radio alarm clock, safe deposit box,
refridgerator, bathroom with shower and toilet, hair dryer, WiFi connection, room service. In certain rooms: air conditioning,
tea kitchen, balcony. Panoramic elevator and roof terrace
are also at our guests’ disposal. The capacity of our conference
room is 50 persons.

A földszinten található a drinkbár és az étterem, ahol minden
reggel bőséges svédasztalos reggelivel, esténként menüsoros
vacsorával várjuk kedves vendégeinket. A kínálatból természetesen
nem hiányoznak a vegetariánus és kímélő ételek sem.
Wellness Clubunk mindenkit bevezet a kényeztetés világába!
Kozmetikai arc- és testkezelések, hagyományos és keleti
masszázstechnikák, talpmasszázs, manikűr, pedikűr, szauna,
infraszauna, szolárium, pezsgőfürdő, gőzkabin, egzotikus mediterrán
növényekkel teli fűtött, feszített víztükrű fedett medence és japánkert
garantálják a testi-lelki felüdülést.
Medical szolgáltatásaink: fogászati szakellátás, gyógymasszázs,
biorezonanciás állapotfelmérés, életmód tanácsadás, ingyenes
szemvizsgálat.

The bar and restaurant are located on the ground floor. Our
dear guests are welcome for abundant buffet-breakfasts in the
morning and delicious dinners in the evening.
Das Wellness Hotel KAKADUHHHsuperior befindet sich in
Keszthely, etwa 350 Meter vom Plattenseeufer entfernt. Wir
erwarten unsere Gäste – im neuen Look - mit Dienstleistungen,
die den Ansprüchen des nach einem Wellness-Urlaub sehnenden
Gästekreises entsprechend erweitert wurden, um ihnen sowohl
die Möglichkeit der Gesundheitsbewahrung als auch die der
geistig-körperlichen Erholung zu sichern. Unser familiäres Hotel ist
ganzjährig geöffnet.
Unsere 26 Zimmer und 6 Appartements sind mit jeglichem
Komfort
ausgestattet:
Doppelbett,
Fernseher,
Telefon,
Radiowecker, Möbelsafe, Kühlschrank, Dusche, WC, Haartrockner,
Internetzugang (Wi-Fi) Zimmerservice. In einigen Zimmern:
Klimaanlage, Teeküche, Balkon. Auch der Panoramalift und die
Dachterrasse stehen den Gästen zur Verfügung. Die Kapazität
des Konferenzraums beträgt 50 Personen.

Wellness Club We would like to introduce you into a world
of spoiling with facial and whole body cosmetic treatments,
traditional and Oriental massage techniques, foot massage,
manicure, pedicure, sauna, infrared sauna, solarium, jazucci,
steam cabin, an indoor pool full of exotic mediterranean plants,
and Japanese garden guarantee your physical and mental
recreation.
Medical services: dental services, bioresonance health check,
wellness or life counselling and eye examination.

Im Erdgeschoss befinden sich die Bar und das Restaurant, wo wir
unsere Gäste jeden Morgen mit einem ausgiebigen Buffetfrühstück
und abends mit einem reichlichen Abendessen erwarten.
Unser Wellness Club führt jeden in die Welt der Verführung ein!
Kosmetische Gesichts- und Körperbehandlungen, traditionelle und
östliche Massagetechniken, Fußreflexmassage, Maniküre, Pediküre,
die Sauna, die Infrasauna, das Sprudelbad, die Dampfkabine und
das bedeckte und von exotischen, mediterranen Pflanzen gezierte
Schwimmbad, und japanischer Garten sind die Garanten der
geistig-körperlichen Erfrischung.
Medizinische Dienstleistungen: zahnmedizinische Verpflegung,
Heilmassage, auf Bioresonanz beruhende Zustandsvermessung,
Lebensstilberatung, kostenlose Augenuntersuchung.

... híd a nyugalomhoz.

... eine Brücke zur Ruhe.

... best way to relax.

