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Kedves Látogatóink, leendő Vendégeink! 

Bár múlt héten már jeleztük, hogy 2020. május 5-én újra visszatér az élet a 
MenDan-ba és - bár a tárt karokat most még egy kicsit nélkülözve - tárt kapukkal 
és persze a megszokott élmény- valamint mosolymennyiséggel várjuk Önöket, de 
arról még nem szólt a fáma, hogy hogyan. Nem szólt, mert szolgáltatáskínálatunk 
a régi, azaz változatlan, azonban pár extrával kiegészítettük, hogy a MenDan-
feeling igazán tökéletes legyen. És akkor jöjjön ez a varázslatos életérzés 
részletesebben... 

• Wellness világunk medencéi, szaunái a megszokott élményekkel 
csábítanak, és ugye tudják, hogy nálunk a wellness kalandoknak itt nem kell, 
hogy véget érjenek, akár a szobában is folytatódhatnak. 

• Topáz szépségszalonunkban is folyik a munka, az otthon töltött napok után 
bizonyára mindenkinek jól esne egy tetőtől-talpig kényeztetés; manikűr, 
pedikűr, testkezelés, szolárium és home-hair helyett egy új frizura. 

• Büféasztalainkra visszatértek a varázslatos ízek, de az ínycsiklandó 
fogásokat akár a szobába is rendelhetik. 

• Az apróságok kalandbirodalma; a Magic Land visszahozza az ovis 
hangulatot, mesék, játékok, kézműves foglalkozások hada állt csatasorba. 

• Mivel a nagyobb gyerkőcnél a tanulás még pár hétig napirenden 
lesz, tanulószobánkban nem lehet kifogás! 

• Széles sávú internetünkön túl szállodánk mesés helyszínekkel járul hozzá a 
home office-hoz, vagy mondjuk inkább, hogy a hotel office-hoz. Mediterrán 
teraszunkon, erkélyeinken, a napozó teraszon egy kávé vagy egy koktél -és 
persze az elmaradhatatlan madárcsicsergés - mellett garantáltan szárnyal 
majd a fantázia és sziporkáznak az ötletek. 

• Zalakaros és az üde, tavaszi színekbe öltözött vidéke a szabadba csábít 
mindenkit, a termáltó és az ökopark, a környező szőlőhegyek, a város 
kilátótornya és a Kis-Balaton vadregényes tája kihagyhatatlan tavasszal is. 
Két lábon, két- vagy négy keréken, azaz sétálva, futva, bringával, elektromos 
rollerrel, golfkocsival vagy akár a kényelmes autóval, mindegy, tökéletes 
családi vagy romantikus program lehet. 

S bár nem az élmények közé sorolandó, de azért azt is megemlítjük, hogy 
természetesen a folyamatos fertőtlenítés a mindennapi életünk és munkánk 
része, rendkívül nagy figyelmet fordítunk rá, legyen szó a szobákról, a közösségi 
terekről. Szállodánkban több helyen is rendelkezésre állnak érintés nélkül 
használható kézfertőtlenítők, igény esetén maszkot is biztosítunk. Munkatársaink 
egészségi állapotára extra figyelmet fordítunk. 

Úgy gondoljuk, minden adott egy tökéletes pihenéshez, így ha Ön is vágyik már 
rá(nk) és a lámpa Önnél is zöldre váltott, azaz készen áll a MenDan-feelingre, akkor 
ne feledje, mi ITT VAGYUNK! 



JÖJJENEK A TÁRT KAPUK ÉS A MENDAN 
VENDÉGFOGADÁSÁNAK RÉSZLETESEBB 

INTÉZKEDÉSEI: 

Ezt tesszük mi: 

• Szobáinkat, közösségi terekeinket és minden területet, felületet, amit meg 
lehet érinteni fokozott körültekintéssel és speciális fertőtlenítőszerrel 
takarítjuk. A közösségi terekben érintés nélküli kézfertőtlenítő adagolókat 
helyeztünk ki. 

• Recepciónkon a távolság betartása a pult mérete miatt megoldott, igény 
esetén kesztyű és maszk is elérhető munkatársainknál. 

• Munkatársaink ebben a nehéz időszakban is velünk maradtak, így ismerős 
arcok várják Önöket, akik mind egészségesek. Egészségügyi állapotukat 
folyamatosan ellenőrizzük. 

• Induláskor maximum 50%-os foglaltságig töltjük meg szálloánkat. 

• Játszóházunk a megszokott rend szerint üzemel folyamatos szellőztetés 
és fertőtlenítés mellett. 

• Topáz Beauty Szépségszalonunkban és Mandara Wellness 
részlegünkön a kezelések, masszázsok során munkatársaink maszkot 
viselnek, helyiségeinket minden vendég után fertőtlenítjük. 

• Aqualand részlegünkön a pihenőágyak közötti távolságot családonként 
biztosítjuk, legjobb tudomásunk szerint a klóros víz és a szaunában elért 
hőfok hatástalanítja a vírust. 

• Fitness teremünkben eddig is elérhető volt az eszközök fertőtlenítéséhez 
ajánlott fertőtlenítőszer, mely használatát továbbra is ajánljuk, 
folyamatosan szellőztetünk a teremben. 

• Éttermünkben a reggelit és vacsorát továbbra is büféasztalon kínáljuk, a 
kezdetekben kiszolgáló személyzet segítségével, valamint szobaszervíz 
szolgáltatásunk továbbra is elérhető térítés ellenében, így akár a szobában 
is elfogyaszthatják a kiválasztott ételeket. Az étteremben a kellő távolságot 
megtartjuk az asztalok között. 
Textil szalvétáinkat papírszalvétára cseréltük. 
Kiszolgáló személyzetünk szintén maszkot visel. 

Amit mi kérünk Önöktől: 

• Kérjük Önöket, hogy a várva várt pihenésre egészségesen érkezzenek! 

• Tartsák meg egymás között Önök is az ajánlott távolságot! 

• Használják bátran a kihelyezett kézfertőtlenítőket! 

• Kapcsolódjanak ki és érezzék jól magukat! 

Vigyázunk Önökre, vigyázunk egymásra. 

Élményekkel és a megszokott, mosolygós csapattal várjuk Önöket. 

MenDan Csapat 



Ajánlásaink, intézkedéseink során az MTÜ ajánlásait vettük figyelembe:  

https://mtu.gov.hu/documents/prod/COVID-19-kezikonyv_szallashelyek.pdf 

 


