
 
 
 
SPIRIT HOTEL THERMAL SPA***** 

Spirit Hotel Thermal Spa se află în staţiunea Sarvar, în partea de vest a Ungariei, în apropierea unei zone 
pitoreşti cu şapte lacuri, lângă păduri bogate - îşi aşteaptă oaspeţii cu un izvor termal propriu, care stă la 
baza băii sale unice, cu camere şi apartamente elegante, cu un restaurant şi trei baruri, cu posibilităţi de a 
practica sport şi de a organiza conferinţe. 

 
La hotelul de 5* se poate ajunge pe jos, din centrul localităţi în numai 15 minute; clădirea construită în 
armonie cu natura înconjurătoare, a fost proiectată în jurul izvorului termal, care iese la suprafaţă de la o 
adâncime de 1056 de metri, şi datorită căreia baia hotelului poate oferi tratamente wellness şi medicale 
excelente. Deosebita baie se întinde pe o suprafaţă de 10000 de metri pătraţi, şi are 22 de bazine, numeroase 
saune şi zone de relaxare; bazinele termale sunt umplute zilnic cu apă proaspătă Spirit, în care nu se adaugă 
nici un fel de chimicale. 

În complexul hotelier se găsesc 273 de camere şi apartamente amenajate unic, dotate cu terasă sau balcon, 
cu pat rotund care aminteşte de vraja Orientului, unele cu colţ relaxant şi cu vană jacuzzi proprie. 

 
În secţia fitness oaspeţii au la dispoziţie o sală de antrenamente echipată cu aparate cardio şi fitness, piste de 
bowling, un teren de squash şi două terenuri de tenis, iar în împrejurimile hotelului se poate practica nordic 
walking, ciclism sau echitaţie. 

 

 

 



 
 
 

 
 

OFERTE DE CURE: 
Spirit „Spa”  
conzultatie medicala si 6 tratamente indicat de medic.                                        EUR 135,- /pers 
 
Spirit „Spa Plus”   
conzultatie medicala si 10 tratamente indicat de medic                                       EUR 219,- /pers                                      
  
Spirit „Spa Deluxe”  
conzultatie medicala si 20 tratamente indicat de medic                                       EUR 399,- / pers 
 
Spirit „Deluxe Plus”  
conzultatie medicala si 30 tratamente indicat de medic                                       EUR 569,- / pers 
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