
 

 
WELLNESS HOTEL 

BEST WESTERN AQUARELL 4*  

 

Hotelul-wellness si de conferinte de 4 stele Best Western Hotel Aquarell**** Cegléd deschis în 2007 si 
situat într-o zona linistita, ferita de aglomeratia specifica marilor statiuni preferate pâna acum de turistii 
români, asigura prin serviciile sale -la doar doua ore mers cu masina de la granita româna- armonia trupului 
si sufletului oaspetilor. 
 
Hotelul dispune de 22 camere duble tip studio si 64 camere duble standard, la care se aduga sase 
apartamente exclusive, dotate cu jacuzii respectiv sauna. Printre dotarile de baza se numara accesul gratuit la 
internet, seiful, minibarul, uscatorul de par si halatul de baie. Parcarea închisa a hotelului poate gazdui în 
siguranta 100 autoturisme. 
 
Centrul de wellness si tratamente al hotelului dispune de piscine interioare cu hidromasaj pentru agrement 
si tratamente, pe o suprafata totala de 600 mp. Centrul este dotat cu jacuzii, sauna si cabina cu aburi. La 
acestea se adauga o terasa si un centru de tratamente de 500 mp. Apa termala este potrivita în special pentru 
tratarea unor afectiuni ale aparatului locomotor, sistemului nervos, sistemului digestiv precum si unor 
probleme ginecologice. 
 
Salonul de infrumusetare Aquamarine ofera o paleta larga de servicii de calitate. 
Oaspetilor nostrii pot alege dintr-o serie de programe optionale: relaxare la aquacentrul din Cegléd, situat 
în vecinatatea hotelului (7 piscine, 17 tobogane uriase) sau la strandul termal de la Albertirsa (localitate 
vecina), degustare de vinuri, degustare de palinca, programe de calarie, tur de oras la Budapesta, paint-ball, 
ture cu bicicleta, carting etc. În sensul celor de mai sus, Va recomandam hotelul nostru, cu convingerea 
ferma ca avanatajele comparative amintite anterior, raportul pret/calitate respectiv gama larga de programe 
garanteaza turistilor un sejur perfect, linistit si de un înalt nivel calitativ. 
 
 
 



 
SERVICII DE WELLNESS  

• Piscina de  innot 
• Bazin de relaxare 
• Jacuzzi 
• Infracabina 
• Bazin pt. copii 
• Sauna finlandeza 
• Cabin de aburi 
• Camere pt masaj 
• Solariu 
• Wellness bar 

 
 
Reduceri pentru copii: 

• primul copil intre 0 –  5,99  ani cu 2 adulti intr-o camera GRATIS 
• primul copil intre 6 – 11,99 ani cu 2 adulti intr-o camera 50% 
• al doilea copil intre 0-11,99 ani 50% reducere 

 
 

Mentiune: 
• tarifele nu includ taxa de sejur de 1,30 EUR/pers (se plateste numai peste 18 ani) 
• camere disponibile în număr limitat 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Împrejurimile oraşului Cegléd oferă o serie de posibilităţi pentru petrecerea timpului liber:  
• programe de călărie,  
• degustări de vin şi pălincă,  
• programe de turism activ,  
• paintball,  
• vizita la Budapesta,  etc…… 
 

În imediata vecinătate al hotelului se află un ştrand termal şi un aquapark nou, modern, perfect pentru 
agrement şi distracţie. 
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