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Bemutatkozás
Bemutatkozás
A Hotel Ezüspart közvetlenül a Balaton-parton, zöldövezetben, nyugodt, csendes környezetben helyezkedik el. A szállodaépületek előtt 800
m hosszan 30 m széles strand terül el.
Szobák, szolgáltatások
SZÁLLODÁNKRÓL
A Hotel Ezüstpart Siófok Balatonszéplak felsőn közvetlenül a Balaton partján, zöldövezetben, nyugodt, csendes környezetben
helyezkedik el. Szállodánk az aktív pihenést biztosítja vendégei részére A szálloda egyedülálló helyét nem csak a Balatonhoz való
közelségének és kedvező fekvésének, hanem a szálloda előtt húzódó 800 m hosszú és 30 m széles parti sétány kínálta egyedülálló
környezeti adottságoknak is köszönheti.
A Hotel Ezüstpart összesen 340 kétágyas, részben pótágyazható szobával és 4 apartmannal rendelkezik. A kétágyas szobákból 226
pótágyazható.Szállodánk merőleges a Balatonra, így vendégeink keleti és nyugati fekvésű szobák közül választhatnak, a szobák
többségéből gyönyörű kilátással a Balatonra.
A szobákban fürdőszoba, telefon közvetlen városi vonallal, színes televízió műholdas programokkal, hűtőszekrény található.
33 szoba kivételével valamennyi szoba erkélyes, 88 szoba összenyitható. Nemdohányzó szobát a szálloda igény esetén tud biztosítani.
Szállodánk classic típusú szobákkal várja vendégeit.
SZOLGÁLTATÁSOK
Étkezés: Szállodánk klimatizált Márvány étterme 800 fő befogadására alkalmas. Szakképzett vendéglátó részlegünk nagy gyakorlattal
rendelkezve, gördülékenyen bonyolítja esküvők, nagy rendezvények, konferenciák étkeztetését is.
Éttermünk büféasztalos jelleggel működik, melyre kollégáink a nemzetközi és magyar konyha remekeit készítik, és az egyedi igényeket is
kielégítve állítják össze büféasztalunk széles választékát.
Drink bárunk gazdag és minőségi italkínálattal várja vendégeinket, ahol számos szórakozási lehetőség mellett tölthetik el tartalmasan
idejüket az igény szerinti hosszított nyitva tartás alatt.
Bowling sörözőnk az ugyancsak széles italkínálat mellett két automatizált bowling pályával és biliárd asztalokkal várja kikapcsolódni vágyó
vendégeinket közvetlenül a nyári szezonban nyitva tartó Rózsa kertünk szomszédságában.
Wellness, fitness
SPORT, FITNESS
Szállodánk vendégeit a sportolási lehetőségek és szolgáltatások széles skálája várja: gyermekmedencével ellátot 25 m-es fedett uszoda,
szauna, jacuzzi, tollas-, röp-, kézilabda és futballpályák, tenisz, bowling, asztalitenisz, jááték- és sporteszköz-kölcsönzés. A közelben
lovaglási lehetőség.

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK
telefon, fax, fénymásolás, számítógép, hitelkártya elfogadás, fodrászat, csomagmegőrzés, gyermekfelügyelet, széf, ajándékbolt, parkoló,
autókölcsönzés.
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Szálláshely szolgáltatásai
ajándékbolt, asztalitenisz, babaágy, belső úszómedence, biliárd / rex, bowling-pálya, csocsó, drinkbár, etetőszék, étterem, finn szauna,
fitness terem, flip chart, gyerekmenü, gyermekbarát szolgáltatások, gyermekfelügyelet, internet használat, játszószoba, játszótér,
konferenciaterem, különtermek, minigolf, park / kert, parkoló, pezsgőfürdő, programszervezés gyerekeknek, strand / vízpart, strandröplabda pálya, tenisz

Egyéb szolgáltatások a környéken
asztalitenisz, belső úszómedence, biliárd / rex, bowling-pálya, csocsó, darts, drinkbár, étterem, finn szauna, fitness terem, flip chart,
gyermekfelügyelet, internet használat, játszótér, konferenciaterem, masszázs, minigolf, parkoló, pezsgőfürdő, strand / vízpart, strandröplabda pálya, tenisz

Részletes térkép
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