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BEMUTATKOZIK  A HARKÁNYI DRÁVA HOTEL THERMAL RESORT **** 
 

Köszöntjük Önt a Villányi –hegység lábánál található mediterrán klímájú városkában, az Európa 
szerte híres gyógyvíz otthonában – Harkányban. 
 

A város legújabb négycsillagos szállodája, a Dráva Hotel Thermal 
Resort**** 2008-ban nyitotta meg kapuit. A szálloda a Harkányi Gyógy és 
Strandfürdő közvetlen szomszédságában, csendes, nyugodt, zöld 
környezetben várja Vendégeit. Jó közlekedési adottságai miatt könnyen 
megközelíthető: Budapesttől (M6 Autópályán) mindössze 2 órányira 
található, Pécstől 20 perces autóúton érhető el. 

 

A négycsillagos, háromszintes wellness szálloda 88 komfortos szobáját az otthonos hangulat, 
harmónia és visszafogott elegancia jellemzi.  

 
Szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, Lcd-Tv 
(fizetős csatorna nincs), telefon, térítésmentes kábeles internet csatlakozási 
lehetőség, minibár, vízforraló és széf található a szobákban. A 
fürdőszobákban, hajszárító és fürdőköpeny szolgálja a vendégek kényelmét.  
 

A szálloda szobái három kategóriában állnak rendelkezésre 
 

Classic szoba (67 db) 
A szálloda egyágyas szobái 20m² alapterületű parkettás szobák, fürdőszobái 
zuhanyzóval felszereltek. Kétágyas Classic szobák korlátozott 
számbanpótágyazhatók, alapterületük: 25-29m². A szobák szőnyegpadlóval 
ellátottak és a fürdőszobák választhatóan káddal vagy zuhanyzóval 
felszereltek. 

 

Két szoba mozgáskorlátozottak részére kialakított, amelyek 33-35m² alapterületűek, bútorzatban és 
felszereltségben azonos, parkettás burkolattal rendelkeznek és kapaszkodókkal felszereltek. 
Mozgáskorlátozott vendégeink részére kerekesszék biztosított, valamint a teljes épület 
akadálymentesített és lifttel felszerelt. 
 

Superior szoba (14 db) 
A kényelmes, tágas, szőnyegpadlós Superior szobák 40m² alapterületűek. A hálószoba és a nappali 
egy térelválasztó fallal harmonikusan kapcsolódik egymáshoz. A világos nappaliban 
dohányzóasztal és kanapé található. A kanapé kihúzható, amely további 2 fő elhelyezésére 
kényelmes pótágyat biztosít. 
 

Lakosztály (7 db)  
A legfelső szinten, a szálloda 3. emeletén kerültek kialakításra, 52m²-es alapterülettel, amelyhez 
7m²-eserkély kapcsolódik. Különlegessége, hogy az erkély a hálószobából és nappaliból egyaránt 
megközelíthető. Az apartmant két külön légterű helyiség alkotja: a hálószoba és az ajtóval 
elválasztott nappali. A nappaliban található kanapé kihúzható, amely további 2 elhelyezésére 
kényelmes pótágyat biztosít. 

 

A szálloda a kisgyermekkel érkező családok részére ingyenesen hálós kiságyat, etetőszéket, bébi 
fürdető kádat és pelenkázót biztosít. 
 

Szállodánk állatbarát, így a kisállattal érkező vendégek számára egyaránt elérhető minden 
szobatípus. 
 

A szálloda 88 szobájában összesen 230 fő szállása biztosítható egyidejűleg. 
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Wellness 
Töltődjön fel testileg-lelkileg a Dráva Hotel Thermal Resort**** wellness 
központjában, ahol a kényeztetés kezdődik. Fedett úszó –és élménymedence 
várja a kikapcsolódni vágyókat, a vízben egyénileg működtethető 
élményelemekkel: fekvő pezsgőpaddal, nyakdögönyözővel, valamint 
jacuzzival,drinkbárral.A wellness részleg felett kültéri napozóterasz került 
kialakításra. 
 
A Wellness Központ szauna világa gazdag választékban: 2 finn szauna, 
gőzkabin, sókamra, 2 infraszauna, élményzuhany és dézsazuhany kellemes 
lehetőséget kínál a kényeztetésre, felfrissülésre.  
 
Wellness részleg különlegessége, hogy a lobby bárból közvetlen kiszolgálás 
biztosított. 
 
Gyógyászat 
A Wellness részleggel szorosan összekapcsolódó szolgáltatások között 
megtalálhatók a hagyományos masszázsok mellett,a különféle testkezelések. 
A ház kiváló masszőrei olajos-, herbál-, gyógy- és talpmasszázzsal, speciális 
kismama masszázzsal, kozmetikai kezelésekkel kényeztetik a vendégeket. 
 
A harkányi gyógyvíz jótékony hatása a szállodában kádfürdő 
formájábanérhető el.  
A híres harkányi gyógyvíz közvetlenül a Harkányi Gyógy és Strandfürdőből 
érkezik a szállodába, így minősége és összetétele azonos. A kénes 
összetételű gyógyvíz Európában méltán egyedülálló. Javallott 
mozgásszervi-, ízületi betegségek megelőzésére és kezelésére, valamint a 

csontritkulás és krónikus nőgyógyászati gyulladások, nyirokkeringési zavarok és psoriasis 
bőrbetegség gyógyítására. 
 
A Dráva Hotel Thermal Resort**** gyógyászati részlegén teljes mértékben kezelhető a 
pikkelysömör, vagyis psoriasis. Ehhez a megfelelő szakorvosi felügyelet mellett rendelkezésre áll a 
speciális fényterápiás PUVA gép, valamint a gyógyvizes kádfürdő és a kezeléshez elengedhetetlen, 
speciális krémezési eljárás is biztosított. 

 
Sport 
Az aktív sport szerelmeseit a szálloda parkjában található 2 db műanyag 
borítású teniszpálya, pingpongasztal, és a strandfocipályává átalakítható 
homokos strandröplabda-pályavárja. Kerékpár és 4 személyes bringó-hintó 
bérelhető. 
 
Legfiatalabb vendégek szórakoztatását kültéri játszótér és beltéri 
játszószőnyeg biztosítja. 
 

Kiemelt, vagy családi hétvégéken gyermekfelügyelet és foglalkoztató 
igénylehető. 
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Parkolás 
Minden szobához egy, a szobakártyával működtethető - sorompóval zárt, kamerával megfigyelt 
kültéri parkoló áll rendelkezésre, amely díjmentes a szállóvendégek részére. További 3 db 
buszparkolóval összesen 91 gépkocsi befogadására alkalmas. 
 

Konferencia 
A szálloda konferenciatermei a földszinten találhatók, így a rendezvények 
szervesen kapcsolódnak a szolgáltató egységekhez kényelmessé téve ezzel 
a tréningek, értekezletek, céges rendezvényeket megszakító étkezéseket, 
kávészüneteket.Üzleti találkozók, partner-partik, zártkörű megbeszélések, 
csapatépítő tréningek megrendezésére a Dráva Hotel Thermal 

Resort****bizonyítottan kiváló választás. 
 
A nyugodt, zöld környezet ideális helyszín rendezvények lebonyolítására.  

 
A 3 db hangszigetelt terem: Batthyány, Zsigmondy és Harka elnevezésű 
termek egymástól mobil fallal elkülöníthetők, igény esetén egybenyitható 
helyiségek.  
Minden terem természetes megvilágítású, igény esetén távirányítással 
teljesenbesötétíthető. A konferencia termek klimatizáltak, hőmérsékletük 
egymástól függetlenül szabályozható. A korszerű technikával felszerelt 

termek egybenyitva összesen 120 fő befogadását teszik lehetővé.A három terem - 80 fős, 35 fős, 30 
fős - igény szerint alakítható. Ha szükséges, technikus személyzet áll rendelkezésre és segíti a 
konferencia sikeres lebonyolítását.   

 
A termek felszereltsége:flipchart tábla, LCD televízió, DVD lejátszó, projektor, vetítővászon, 
laptop, beépített hangosítás, mobil - és fixmikrofon, ingyenes WIFI, pulpitus. 
Titkári szolgáltatás- fax- nyomtatás és fénymásolás szolgáltatás áll rendelkezésre a rendezvényt 
szervezők számára. 
 
Az alábbi kapacitás táblázatban részletesen megtekinthető a termek lehetséges elrendezései és 
befogadó képessége: 

 
Kapacitás táblázat  
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Batthány 
terem 

96 m2 80 fő 30 fő 40 fő 90 fő igen 8x12 2.8 m igen 

Zsigmondy 
terem 38 m2 30 fő 18 fő 18 fő 35 fő igen 7x6 2.8 m  igen 

Harka 
terem 50 m2 35 fő 24 fő 21 fő 40 fő igen 8x6 2.8 m igen 
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Gasztronómia 
Méltán híres a Dráva Hotel Thermal Resort**** konyhája. Nemcsak házias ízek, de egyedülálló 
wellness menü, nemzetközi és hagyományos ételek választéka várja a vendégeket. Az étlap 
kínálatában egyaránt megtalálható gyermek menü és vegetáriánus ételek. 
Speciális étrend előzetes egyeztetés esetén kérhető. 
 
Az étterem családi és üzleti ünnepségek kedvelt helyszíne. A Dráva Hotel Thermal Resort**** 
éttermében változatos étkezés biztosított: A’la carte étkeztetés, menüválasztás, svédasztalos kínálat 
formájában. A szálloda kertjében fáklyákkal megvilágított környezetben grill vacsorák rendezhetők. 

 
Kérés esetén élő- zene -, dj szolgáltatás vagy karaokee est szervezése és 
lebonyolítása biztosított. 

 

Az igény szerint négy részre elkülöníthető helyiség 180 fő befogadására is 
alkalmassá tehető.A szálloda legnagyobb terme a Dráva terem, melynek 
alapterülete: 139,3m2, és burkolata parketta. Ez a többfunkciós terem látja 
el a svédasztalos reggeli és vacsora lebonyolítását, táncos est esetén 
táncparketté alakítható a mobil büfé elemek eltávolításával. A terem 40 fő 
befogadására alkalmas. 
 

Legyező teremalapterülete: 98,7m2, burkolata szőnyegpadló, amely 
hosszanti irányban kapcsolódik a Dráva teremhez. A terem 
befogadóképessége: 75 fő. 
 

Kör teremalapterülete: 70,6m2, parketta burkolatú, amely az éttermet a 
lobby bárral kapcsolja össze.A terem 35 fő befogadására alkalmas. 
 
Bankett teremalapterülete: 44,6m2, szőnyegpadlós, amely 
különteremként kiváló.  Megbeszélések, meetingek lebonyolításakor, 
közvetlen kiszolgálási lehetőség biztosított az étterem felől, valamint 
távozáskor közvetlen ajtókapcsolat nyílik a folyosóra.  
A terem befogadóképessége: 30 fő.  
Különteremben biztosítjuk a bor és pálinka, illetve kézműves bonbon 
kóstolókat, szakavatott somelier-ék, borászok közreműködésével. 

 
 

A hallban megtalálható Lobby bárbansnackek, 
frissítők, kávékülönlegességek, alkoholos és 
alkoholmentes koktélok fogyaszthatók. A 
bárban rendelkezésre álló kényelmes fotelek 
kikapcsolódást biztosítanak a reggeli sajtó 
megtekintésére, közös beszélgetésekre.  

Hotelünk csatlakozott SZÉP kártya és Erzsébet utalvány elfogadó helyek közé. 
 

Környék  
A környék rendkívül gazdag történelmi, kulturális és természeti látnivalókban. 
Az ide látogatókat elbűvölik a hangulatos falvak, középkori várak, festői templomok. 
Miután megismerte Harkány  gyógyvizéről híres kisvárosát, fedezze fel aSzársomlyót, a 
nagyharsányi Szoborparkot, a Villányi –hegység lábánál elterülő szőlők romantikus világát és 
kóstolja meg a világhírű villányi  pincészetek kiváló borait. 
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Látogasson el a Duna-Dráva Nemzeti Parkba, hajózzon egyet a Kormoránokhoz és ismerje meg a 
vadregényes tájat. Kihagyhatatlan élmény várja a Siklósi Vár és a Máriagyűdi Kegytemplom 
látogatóit.    
Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa alig 20 percre fekszik, megannyi múzeummal és 
látnivalóval, étteremmel, kulturális és gasztronómiai programmal. A Zsolnay Negyed állandó és 
időszakos változatos kiállításai, gyermekprogramjai, valamint a Kodály Központ hangversenyei 
minden korosztály számára vonzó időtöltést biztosítanak. A Mecsextrém kalandpark a Mecsek 
oldalában a különlegességre, izgalmakra, aktív kikapcsolódásra vágyó vendégek számára 
felejthetetlen élményt nyújt. 
 
Egyéb programlehetőségek 

• Borkóstolás villányi pincészetben trezor bejárással, pince bemutatóval, vagy a Dráva Hotel 
Thermal Resort****-ban 

• Zártkörű éjszakai wellness party 

• Kézműves- bonbonkészítés és kóstolás 
• Tájjellegű ételek fortélyainak elsajátítása 
• Dumaszínházas fellépő 

• Mentalista 
• Bűvész show és mikromágia 

• Bohóc program, arcfestés és lufihajtogatás 
• Élőzene és táncház 

• Karaokee est 
• Várszínház a siklósi várban 
• Latin és versenytánc bemutató 

• Busó felvonulás 
• Hagyományőrző egyesületek előadásai 

• Kézműves mesterségek megismerése 
• Állatsimogatás Mattyon 
• Bringóhintózás és kerékpártúra 

• Lovaskocsizás Siklóson, lovaglással 
• Bográcsverseny és szalonnasütés 

• Szemvizsgálat és véradás megszervezése a Dráva Hotel Thermal Resort****-ban 
• Máriagyűdi Zarándoktemplomban áldás szentmisével egybekötve, templomismertetővel és 

ajándék rózsafüzérrel 
 
Megtisztelő figyelmét megköszönve üdvözlettel: 
 

Dráva Hotel Thermal Resort**** 
7815 Harkány, Bartók Béla u. 1. 
Telefon: +36 72 580 980 
Fax: +36 72 580 981 
Email: sales@dravahotel.hu 
Web: http://www.dravahotel.hu 


