
Tájékoztató 

Örömmel értesítjük Kedves Vendégeinket, hogy a Magyar Kormány 2020. április 29-ei 

döntése alapján szállodánkban 2020. május 29-től, fokozott óvintézkedések mellett, 

korlátozott számban újra fogadunk Vendégeket! 

A vendégeink és dolgozóink biztonsága és a távolságtartás érdekében, valamint a Magyar 

Turisztikai Ügynökség által kiadott szálláshelyek és vendéglátóipari egységek részére kiadott 

kézikönyv alapján az elkövetkezendő időszakban az alábbiak szerint biztosítjuk 

szolgáltatásainkat: 

• szállodánk szobái kizárólag 50%-os foglaltságig foglalhatók; 

• vendég-, és közösségi terekben virucid kézfertőtlenítési lehetőség biztosított; 

• dolgozóink maszkot és gumikesztyűt viselnek a szálloda egész területén; 

• vendégeink részére biztosított a kontaktmentes check in lehetőség; 

• éttermünkben és a bárban 1,5 m-es távolság biztosított az asztalok között; 

• a félpanziós ellátás keretein belül a büfé reggeli helyett kontinentális reggelit, vacsorára 3 

fogásos tányérszervizes étkezést biztosítunk; 

• napozóteraszunkon a napozóágyak között 1,5m-es távolságot biztosítunk; 

• minden 2. masszázsidőpontot értékesítjük, így kétszer annyi idő áll rendelkezésünkre a 

fertőtlenítésre; 

• vendégeink számára továbbra is biztosítjuk az átjárást az Egri Termál- és Strandfürdő 

területére, ahol a jogszabály szerint a szabadtéri medencék használhatók; 

• szállodánk wellness részlegén az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe: sósfürdő, élmény 

medence, wellness pezsgőmedence. Szaunavilágunkat az NNK és a NÉBIH ajánlásaival és 

rendeleteivel összhangban nyitjuk meg; 

• Az Egri-, Termál és Strandfürdő vezetésével folyamatos kapcsolatban állunk, amint pontos 

információnk lesz a nyitásról azonnal tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket. 

Szeretnénk tájékoztatni kedves vendégeinket, hogy a jelenlegi kormányrendelet alapján 
szállodánkban is korlátozott számban tudunk vendégeket fogadni, így ebben az időszakban a Day 

Spa szolgáltatásunk nem üzemel. 

  

Kérem, tekintsék meg az Egri Termál- és strandfürdő tájékoztatóját: 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egri Termál- és Strandfürdő 

2020. május 29., péntektől újra fogadhat Vendégeket! 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) előírásait betartva, 

a fürdő korlátozott számú, kizárólag szabadtéri medencékkel üzemel. 

Üzemeltethető medencéink: 

Felnőtt élménymedence (csak a kültéri része, élményelemek nélkül) 

Gyermek élménymedence (élményelemek nélkül) 



Babamedence (élményelemek nélkül) 

Versenymedence 

Hárompályás csúszdarendszer (időjárás függvényében) 

A jelenlegi szabályzás szerint a gyógyvizes medencéink nem üzemelnek! 

A fürdőnk befogadó képessége korlátozott, 

egyidejűleg 654 fő veheti igénybe szolgáltatásainkat! 

További korlátozásokról a www.egertermal.hu oldalon találhatnak információkat! 

 

https://www.egertermal.hu/

