
Thermal Hotel Szívek*** 

Berekfürdő, Hortobágyi út 1. 

 

 

 

Pávai Vajna Ferenc által 1928 és 1930 között végzett mélyfúrások eredménye a csodálatos 

berekfürdői 56°C-os gyógyvíz. A természet ajándéka kiválóan alkalmas a reumatikus 

megbetegedések, a mozgásszervi betegségek /gerinc, csípő-, térdízületi meszesedések/, a 

sportsérülések utókezelésére. 

 

 

Szállodánk a Thermal Hotel Szívek*** 2004 július elsejétől, 35 db 

kétágyas, 2db családi, 3 db egyágyas szobával és 4 db apartmannal 

/melyből egyet a mozgássérült 

vendégeknek alakítottunk ki/, teljes 

klimatizálással, lifttel, szobánkénti 

Internet csatlakozással várja az 

üdülni, gyógyulni, pihenni, 

kikapcsolódni vágyó vendégeit. 

 

 

 



 

 

Az épületben saját gyógyfürdő / melyben medencéinket gyógyvízzé nyilvánított thermalvízzel 

töltjük föl /, rendszeres orvosi vizsgálat, víz alatti 

vízsugár massage, szénsavfürdő, orvosi és frissítő 

massage, iszappakolás, és szauna biztosítja a 

gyógyulást. A fedett térben 2 db gyógyvizes medence 

(32 és 36 fokos, a 32 fokosban élményelemek), 

valamint egy kisebb úszómedence található. 

A saját strandon gyermekmedence, 

úszómedence, jacuzzi üzemel a nyári 

időszakban. 

 

 

 

Az Éttermben, kellemes hangulatban ebédelhet 

és vacsorázhat. Szállodánk saját zárt parkolóval 

rendelkezik. 

 

 

 

 

 

Az Ön kikapcsolódását a sörözőnk, bowlingpályánk, és az általunk szervezett kirándulások/ 

Tisza tó, Hortobágy, Budapest városnézés/ szolgálják. A szállodánkban bérelhető 

kerékpárokkal a környező horgásztavakat kereshetik föl, és a természetben kapcsolódhatnak ki. 

 

Az fbvszosz honlapon található a Hotel 2015-as évi ajánlata. 

 

Szakszervezetünk megállapodást kötött Thermál Hotel Szívek*** üzemeltetőjével, hogy napi 

illetve az akciós csomagárakból 10% kedvezményt biztosítanak a tagság igazolásával. (a 

kedvezmény a fentebb írt árakból jön le) Az árak a szálloda félpanziós ellátással ajánlott 



csomagáraira vonatkoznak. A honlapon található minden félpanziós csomagárból (nyári 2=3, 

4=5, stb) megkapják a tagok a 10% kedvezményt! Kérjük, foglaláskor jelezzétek, hogy 

szakszervezeti tagok vagytok, és a szállás elfoglalásakor kérik a szakszervezeti igazolványt, 

vagy a kiállított igazolást bemutatni.  

 

 

Elérhetőségek: 

Thermal Hotel Szivek***  

H-5309 Berekfürdő, Hortobágyi út 1. 

GPS koordináták: É 47.38646 K 20.84443 

Telefon: +36 (59) 519-062 

Fax: +36 (59) 519-070 

Internet: http://www.thermalhotelszivek.hu  

E-mail: thermalhotelszivek@t-online.hu 

Szobafoglalás: hotelszivek.reserve@t-online.hu 
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