
MEZŐKÖVESD HAJNAL HOTEL

3400 Mezőkövesd,  Zsóry-fürdő Hajnal u. 2.
Tel:  06 (49) 505-190
Fax: 06 (49) 505-199

Web: www.hajnalhotel.hu
E-mail: hajnalpa2@t-online.hu

Engedje meg, hogy most bemutathassuk Önnek Észak Magyarország egyik leghíresebb 

termálfürdőjében, Zsóry-fürdőn található Hajnal Hotelt.

Egy  kitűnő  környezetben  kezdődött  a  Hajnal  Hotel  sikertörténete.  A  természet  közelsége,  és  a 

gyógyvíz felüdülést, és szabadságot nyújt minden, nálunk megpihenő vendég számára.

Ugye Ön is nyugalomra vágyik? Nálunk megtalálja! Nálunk kipihenheti a dolgos hétköznapokat! 

Rengeteg lehetőség közül választhat!

Az  év  minden  időszakában,  idilli 

környezetben, igényes szolgáltatásaival, 

54  szobával hívja  és  várja  a  pihenni, 

megpihenni  vágyókat.  A  hotel  125  fő 

befogadására alkalmas.
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A  földszinten kényelmes  vendéglő,  társalgó van  kialakítva.  A  hotelhez  tartozó  zöldterületen 

kamerával  megfigyelt  zárt  udvari  parkoló,  játszótér,  szabadtéri  főzési  és  grillezési  ill.  egyéb 

lehetőségek  biztosítják  a  nyugodt 

pihenést  és  a  kellemes  kikapcsolódást. 

Gondolunk a pihenni,  kikapcsolódni,  a 

gyógyulni  vágyókra,  a  sportos 

életvitelű,  illetve  súlyproblémákkal 

rendelkező vendégeinkre is.

Az  alagsorban korszerű  szauna,  pezsgőfürdő,  sókamra,  konditerem,  infrakabin,  fény- 

aromaterápia, kozmetika várja vendégeinket.

Sport  és  szabadidős  tevékenységeink  között  megtalálható  az  asztali  foci  (csocsó),  asztali  tenisz, 

biliárd, darts, lengő teke és gyerek játszósarok egyaránt.

Szakszervezetünk megállapodást  kötött  a  Hajnal  Hotellel,  így minden tagunk és azok 

családtagjai 12% kedvezményben részesülnek. 

Szobák:

A szálloda három szintjén 1, 2, 3 ill. 4 ágyas szobák találhatók, melyek egységes bútorzatúak.

A szobák műholdas  programok vételére  is  alkalmas színes  TV-el,  telefonnal,  hűtőszekrénnyel  – 

minibárral, internet csatlakozási lehetőséggel felszereltek.



A szobákhoz zuhanyzós fürdőszoba tartozik.  A szobák közel  fele  klímatizált.  A hotel  bababarát 

eszközökkel is felszerelt. Az apróságoknak gyerekágyat, etetőszéket biztosítunk.

Étterem:

A  120  fős  légkondícionált,  teraszos  étterme  magyaros,  vegetáriánus,  diabetikus  és  modern 

ételekkel, A' la carte, illetve gyermek étlappal egyaránt várja kedves vendégeit.



A felszolgált magyaros ételek bőséges adagban kerülnek a vendég asztalára. Szabadtéri főzési és 

grillezési  lehetőségre,  disznótoros  napokra,  borozó  és  borkóstoló,  valamint  rendezvények 

szervezésére egyaránt lehetőség nyílik.

Konferencia terem:

A szálloda  egy  50  fős  konferenciateremmel is  rendelkezik,  ahol  az  alábbi  technikai  eszközök 

vehetők  igénybe:  videoprojektor,  írásvetítő,  diavetítő,  flipchart,  videomagnó,  kérésre  laptop, 

számítógép. 

Gyógymedencék:

A Hajnal Hotel saját gyógyvízforrással rendelkezik, melyet az 485 méter mélyből feltörő 36-38°C-

os gyógyvíz táplál. 

A  feltörő  gyógyvizünk  állandó  minőség-

ellenőrzés alatt áll.

A gyógymedencét minden reggel friss gyógyvízzel töltjük fel.

Fürdők:

- Pezsgőfürdő  

- Kleopátra fürdő  

- Holt-tengeri sós fürdő 

- Gyógyfüves fürdő 

- Lazító fürdő

Hő- és fényterápiák:

- Finn szauna 

- Infra szauna 

- Szolárium 

- Sókamra



Fitness:

- Játék és konditerem

Látnivaló a környéken

100 km-es körzetben a látnivalók széles választékával találkozhatunk. 

Történelmi városok: Eger, Miskolc

Gyógyfürdők: Mezőkövesd, Bogács, Eger, Egerszalók, Miskolctapolca

A  természet  érdekességei: Lillafüred  cseppkő-barlangjai,  Szilvásvárad  vízesése,  a  Bükk 

látványosságai, Tisza tavi Vízi sétány és Tanösvény

Borospincék: Eger, Bogács. 
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