Salgó Hotel
Bemutatkozás, információk
A Salgó Hotel egy teljes körű felújítást követően, 2008-ban nyitotta meg ismételten kapuit
Vendégei előtt. Természetvédelmi területen, a Cserhát, a Mátra és a Karancs – hegység
találkozásainál, az erdő közepén megbújó szállodánk friss, erdei levegővel, csenddel,
nyugalommal és segítőkész személyzettel várja kedves Vendégeit. Régiónk szubalpin
klímájának, természeti szépségeinek köszönhetően elsősorban az üdülésre, a rekreációra,
valamint az aktív pihenésre vágyók számára ideális. A környék levegője kiválóan alkalmas
légúti megbetegedések kezelésére, megelőzésére. A családi nyaralások mellett
konferenciák, tréningek, esküvők, tanulmányi kirándulások, valamint erdei iskolák
tökéletes helyszíne szállodánk.
Az országban talán egyedülálló módon Vendégeink forrásvízben fürödhetnek, sőt akár ezt
a kristálytiszta forrásvizet fogyaszthatják nap, mint nap, hiszen szállodánk ezt a vezetékes
ivóvízhálózatból nyeri. Mint köztudott, a forrásvíz a szervezetünk számára a legkedvezőbb
élettani hatású ivóvíz, mivel természetes ásványanyag tartalommal rendelkezik.
Hisszük, hogy környékünk olyan gazdag földrajzi adottságokban, történelmi, irodalmi,
néprajzi emlékekben, hogy méltán érdemes a nagyobb figyelemre. Ismerje meg Ön is ezt
a meseszép tájat, hangulatos szállodánkat, barátságos személyzetünket!
Salgó Hotel – Élmény itt lenni!
Szállodánkban összesen 80 fő kényelmes elhelyezését tudjuk biztosítani az alábbiak
szerint:
 20 db 2 ágyas szoba,
 9 db 2+2 ágyas apartman,
 valamint 1 db nászutas lakosztály került kialakításra.
Kilátás szempontjából szobáink a parkerdőre tekintenek, felszerelés tekintetében
televízióval felszereltek és zuhanykabinnal ellátottak. Apartmanjaink dupla alapterületűk,
egy nappali és egy háló részből állnak. Nászutas lakosztályunk nappali részében egy
kétszemélyes kanapé található 2 db fotellel, a hálószobában pedig egy franciaágyat
helyeztünk. Különlegessége, hogy sarokkádas fürdőszobája egybe épült a hálószobával.
Minden szobában, csak úgy, mint a termeinkben és a szálloda közös helyiségeiben
ingyenes WIFI áll vendégeink rendelkezésre.
A szállásdíj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:





bőséges büféreggeli
finn szauna és fittness gépek használata
szabadidős szolgáltatásaink: asztalitenisz, lengőteke, darts, sakk
parkolás wi-fi

Szobainformáció
Szállodánk 30 db szobájában összesen 80 fő kényelmes elhelyezését tudjuk biztosítani.
Szobáink mindegyike csendes, szép kilátással a parkerdőre. Vendégeink nyugodt
pihenését a legmodernebb, európai színvonalú ágybetéteink és bőrbarát huzattal ellátott,
allergiamentes bio ágyneműink garantálják. Vendégeink kényelméért és a kellemes
kikapcsolódás érdekében minden szobánk TV-vel felszerelt, valamint vezeték nélküli
internet csatlakozásra is van lehetőség. Szobáink nemdohányzóak.

Szobatípusaink: ( Az árak reggelis ellátással értendők)
Kétágyas szoba 12.500 Ft/2fő/éj
Kétágyas szobáink közül összesen 20 db került kialakításra, melyből 2 db pótágyazható. A
szobák franciaágyas elrendezésűek, a fürdőszobái pedig zuhanykabinnal felszereltek.
Apartman 16.500 Ft/2 fő/ éj ( 4000 Ft/pótágy)
A 9 db két légterű apartmanunk ideális családok, baráti társaságok részére, mely egy
nappali és egy háló részből áll, igény szerint pótágyat tudunk behelyezni. Apartmanjaink
szintén zuhanykabinnal felszereltek.
Nászutas lakosztály ( 22.000 Ft/ 2 fő/éj)
Nászutas lakosztályunk dupla alapterületű, mely egy nappali és egy háló részből áll. A
nappaliban egy kétszemélyes kanapé és 2 db fotel, a hálószobában pedig egy franciaágy
található. Különlegessége, hogy sarokkádas fürdőszobája egybe épült a hálószobával.
Elsősorban, nászéjszakák évfordulók, romantikus együttlétek ideális helyszíne.
Vendégeink kedvence egy lazító illóolajos vagy egy bőrszépítő Kleopátra-fürdő,
gyertyafény és halk zene kíséretében.

Étterem
Egy 100 és egy 110 fős terem mellett egy 30 fős különteremmel rendelkezik szállodánk.
Nyári időszakban az Eresztvény termünkhöz kapcsolódó 50 fős Oxygén Bárban szó
szerint karnyújtásnyira lehetünk a természettől.
Munkaebédek, állófogadások vagy gazdag választékú büfévacsorák. Legyen szó
bármilyen eseményről, változatos kínálatunkkal igyekszünk minden igényt kielégíteni.
Ételeinkre elsősorban a magyaros ízek jellemzőek, szállodánk fekvéséből adódóan pedig
különösen nagy hangsúlyt fektettünk a palóc gasztronómiára. Mindezek mellett a
mediterrán konyhai stílus és az egészséges ételek jegyei is sok esetben megtalálhatóak
ételeink között.
A szálloda mellett kerti szalonnasütő és bográcsozó helyek is kialakításra kerültek, így
szívesen fogadjuk az ilyen jellegű igényeket is.
Kávészüneteink alatt frissítőket, kávét, üdítőket, gyümölcsöt, helyben sütött házias jellegű
pogácsát, szendvicsek széles választékát kínáljuk vendégeink részére.
Látogasson el hozzánk és válogasson változatos étel- és itallapunkról, vagy csak térjen be
hozzánk egy finom koktélra.

