
2020.05.28-tól újra fogadunk Vendégeket a Tisza Balneum Hotelben, 

sok szeretettel várjuk Önöket! 
  

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Magyar Kormány 2020.04.29-én megszüntette vidéken a 
kijárási korlátozást. 
Szállodánk 2020.05.28-tól újra fogadja Vendégeit! 
Az Önök biztonsága érdekében fokozott óvindézkedések mellett folytatjuk 
működésünket. Kérjük, hogy a higiéniai előírások betartásával ügyeljenek a saját és a 
környezetükben lévők egészségére! 
A szálloda szolgáltatásaiban bekövetkező főbb változások: 
• Szobáink korlátozott számban állnak Vendégeink rendelkezésére. Amennyiben az Ön 

által kiválasztott időpontban már nincs elérhető szoba, Kollégáink örömmel segítenek 
egy másik, még szabadon foglalható időpont kiválasztásában. Kérjük, forduljon 
hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 06-59/886-
200, reservation@balneum.hu 

• Rugalmas lemondási lehetőségeket biztosítunk, így, ha a későbbiekben mégis úgy 
döntene, hogy ezúttal mégsem tud ellátogatni hozzánk, még röviddel az érkezés előtt 
is lehetőség van a lemondásra. 

• Megelőző intézkedések bevezetése mellett a reggeli és a vacsora továbbra is büfé 
rendszerben kerül felszolgálásra, illetve létszám függvényében a büféétkezések 
helyett tányérszervizes étkezést biztosítunk. A chafing fogókat és a szedőeszközöket 
30 percenként fertőtlenítjük. 

• Magasabb létszám esetén a reggeli és a vacsora több turnusban kerül lebonyolításra. 
• Platán Éttermünkben és a Gesztenye Grillteraszon az asztalokat 1,5 méteres 

távolságra helyezzük el egymástól. 
• A Balneum SPA wellness részlegen a szauna, a gőzfürdő, a merülőmedence és a 

pihenőszoba átmenetileg nem üzemel. 
• A medencék befogadóképessége korlátozott, személyenként 4 m2 távolság 

megtartása kötelező. A belső medencékben egyidejűleg 7-7 fő, az átúszó 
medencében 8 fő tartózkodhat. 

• A wellness részleg melletti tóparti területen panoráma napozósétány került 
kialakításra 

• A nyugágyakat 1,5 méteres távolságra helyezzük el egymástól. 
• Medencehasználat előtt és után a zuhany használata kötelező. 
• A medencékben a víz klórszintjét megemeltük a hatékonyabb fertőtlenítés érdekében. 
• Minden 2. masszázsidőpontot tesszük csak elérhetővé, a köztes időt a 

kezelőhelyiségek fertőtlenítésére fordítjuk. 
• A fitneszteremben egyszerre csak 1 fő tartózkodhat maximum 1 órás időtartamra. 
• A Balneum SPA területe jelenleg kizárólag szállóvendégeink részére tart nyitva. 
• Rendszeresen fertőtlenítjük a közösségi tereket és a szobákat. Fokozott figyelmet 

fordítunk az ajtókilincsekre, TV távirányítókra és telefonkészülékek fertőtlenítésére. 
Extra takarítási vagy fertőtlenítési igény esetén Kollégáink készséggel állnak 
rendelkezésükre 

• Rendszeresen fertőtlenítjük a kerékpárokat és a különböző játékelemeket (ping-pong, 
darts, csocsó, billiárd, óriás-jenga) 

• Rendszeresen fertőtlenítjük a MóKaland Játszóházat és a szabadtéri játszóteret. 
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, a gyermekanimációs programokat a 
szabadban tartjuk meg 

• Minden Vendégünk és Kollégánk részére folyamatosan biztosítunk kézfertőtlenítőt a 
közösségi terekben 

• Minden Vendégünk és Kollégánk testhőmérsékletét mérjük érkezéskor 
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• Kollégáink maszkot viselnek, Önt is erre kérjük. 
• Kérjük, amennyiben betegség jeleit észleli magán, halassza el pihenését! 
• Kérjük, rendszeresen használja a közösségi terekben kihelyezett kézfertőtlenítőket! 

Köszönjük, hogy a fentiek betartásával segít megóvni az Ön és a 

környezetében lévők egészségét! 

Sok szeretettel várjuk szállodánkban! 
 


