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ÜDVÖZÖLJÜK A SZIDÓNIA 
KASTÉLYSZÁLLODA 

VARÁZSLATOS VILÁGÁBAN …
AHOL A TEST ÉS A LÉLEK TALÁLKOZIK



... A FELTÖLT DÉS 
OÁZISÁBAN 

ÉLETER , ÖRÖM, EGÉSZSÉG



Lógjon meg a mindennapok fogságából, tölt djön fel friss 
energiákkal és élvezze a kastély romantikáját.  Sopron 
 közelében, Röjtökmuzsajon harmonikus pihenés, vidéki 
báj és elegancia várja. Egy helyen találkoznak különböz   
világok, melyek összeolvasztják a régmúlt hangulatát a  modern 

id k kényelmével. 

KIADÓS 
KÉNYEZTETÉS 
VIDÉKI BÁJ, ELRAGADÓ KÖRNYEZET



5

VITORLÁZÁS

NORDIC WALKING

LOVAGLÁS

GOLF

VADÁSZAT

KERÉKPÁROZÁS KIRÁNDULÁS

KITE-SURF 

Régiónk számos kirándulási lehet séget kínál, ahol  mindenki 
megtalálja az ízlésének és hangulatának megfelel  aktív 
 kikapcsolódási formát: vitorlázás, kerékpározás a Fert  tó 
körül, madármegfigyelés a Fert - Hanság Nemzeti Parkban, 

kellemes séta vagy lovas kocsikázás a környéken. 

A kastély körül egy gazdag vadállománnyal büszkélked  
vadászterület is található, mely kiváló lehet séget biztosít, hogy 
díjnyertes trófeával térjen haza. Kastélyszállodánktól 20  km- re 
a büki és a zsirai golfpályákon hódolhatnak  szenvedélyüknek 

a játék kedvel i. 

AKTÍV 
KIKAPCSOLÓDÁS 

A FERT  TAVI KULTÚRTÁJ ELB VÖL  
KÖRNYEZETÉBEN



Kastélyunk, Udvarházunk és Kúria épületünk  együttesen 50 
szobája és lakosztálya bizonyára elnyeri tetszését. 

A  pihentet  alvás garantált! 

NÁLUNK 
OTTHON VAN
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Kastélyszállodánk a teljes kikapcsolódás élménye mellett az 
Ön egészségét és vitalitásának megtartását is célként t zte ki. 
Szidónia Vitál Oázisunkban az energiaraktárak feltöltése, az 
életöröm kibontakozása és a bels  egyensúly megteremtése 

áll a középpontban.

Magasan kvalifikált csapatunk támogatásával, családias hangu-
latban sajátíthatja el a pozitív életszemlélet és a tartós  vitalitás 

receptjét.

Önnek egyetlen dolga van: az, hogy id t szánjon állapotának 
felmérésére, majd ezt  követ en adjon lehet séget önmagának 
arra, hogy olyan kiegyensúlyozott életmódot alakíthasson ki, 
amely meger síti testét és megnyugtatja lelkét – mindenki a 
génjeiben hordozza az egészség és a szépség lehet ségét, 

melyet segítünk megtalálni!

Látogassa meg weboldalunkat – www.szidonia.hu 
– ahol folyamosan hírt adunk a különböz  terápiás 

eljárásokról és egészségmeg rz  csomagokról.

SZIDÓNIA 
VITÁL OÁZIS 

AHOL A TEST ÉS 
A LÉLEK TALÁLKOZIK 
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TESTNEK 
ÉS LÉLEKNEK

A wellness nálunk vendégeink testi- és lelki harmóniáját jelenti, 
melyhez szakképzett személyzetünk minden lehetséges módon 

hozzájárul. Életöröm. Egészség. Feltölt dés.

TISZTA FORRÁSBÓL
A víz maga az Élet: medencéinket, fürd szobáinkat, tiszta 
 forrásból, a föld mélyéb l feltör  min sített ásványvízzel tápláljuk.

MASSZÁZSOK 
ÉS SZÉPSÉGKEZELÉSEK

Megannyi arc-, test-, és kozmetikai kezelés vehet   igénybe 
fürd házunkban. Profi csapatunk jártas a különböz  
 masszázstechnikákban, rituálékban és szépít  eljárások-
ban: a méregtelenít  nyirokmasszázstól a frissít  aromaolajos 

 kezeléseken át, egészen az anti-aging arckezelésekig. 
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WELLNESS PALETTA:

Medence pezsg fürd vel

Finn szauna

Aromaterápiás g zfürd

Infraszauna

Kneipp Rondella

H terápiás kerámiapadok

Pihen  ágyak

Tea bár

Hajós Alfréd kültéri medence a nyári id szakban 
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KASTÉLY
KONYHA

Hozzávalók: egy marék f szer az Illatok Kertjéb l, egy jó 
adag íz a régió termékeib l, egy csipet napfény és gondos 
 kezek  munkája, hogy a terített asztal ünnepivé váljon. A  hazai 
 konyha remekeit és nemzetközi specialitásokat sorakoztatunk 
fel  szezonálisan változó étlapunkon. Gondosan válogatott 
 környékbeli, hazai és külföldi borkínálatunk hozzájárul a még 

 teljesebb gasztronómiai élményhez.
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KONFERENCIA 
CSAPATÉPÍTÉS

TRÉNING

Öt, minden elképzelést kielégít ,  kastélyépületi  konferenciaterem, 
valamint a Kúria  épületében található exkluzív  rendezvényhelyszín 
optimális megoldást  nyújt egészen a 120 f s  összejövetelekig. 
Önnek csak a szakmai részletekkel kell  foglakoznia, mi 
 minden mást  megszervezünk a  kávészünett l az izgalmas 
 csapatépít    feladatokon át, a jól  végzett munka utáni szabadi-
 d s  programokig. Hét hektáros  parkunk  kiválóan  alkalmas 

 teambuildingek, és outdoor  progra mok  lebonyolítására.
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Fogadjanak egymásnak örök h séget akár a szabad ég alatt! 
Csodálatos kastélyparkunk idilli környezetet teremt álmai eskü - 
v jének megvalósításához. A kulcs természetesen az aprólé-
kos szervezés. Ehhez biztosítunk minden részletre kiterjed  
kulisszát: romantikus kastélykápolna, hét hektáros kastélypark, 
meghitt ceremónia, ünnepélyes vacsora, határtalan jókedv …

ITT KEZD DIK 
AZ ÖRÖKKÉ 
ÁLOMESKÜV  A KASTÉLYBAN



ELISMERÉSEINK:

Prix d’Excellence – Nemzeti Ingatlan fejlesztési díj (FIABCI)

Az Év Wellness Szállodája 2005

Gasztronómiai nívódíj 2006

Az év kastélyszállodája 2007

Az év szállodaszobája 2007

Bekerültünk a „Világ Legszebb Szállodái” közé 2007

Business Traveller Hungary Star Alliance Club – Az év legjobb étterme 2007

Werbe Grand Prix díj a hotel prospektusért

Bekerültünk a 2010 évre érvényes „Wo isst Österreich?” cím  gasztronómiai kiadványba 

Tagja vagyunk Európa TOP 20 kastélyszállodáinak

“Az Év Kastélyszállodája – Best of Budapest 2011-2015”

Living Culture – Star Award 2015

World Luxury Hotel Award – Luxury Wedding Destination 2015 

Traveller’s Choice – Tripadvisor 2016

Historic Hotels of Europe – Best Historical Spa 2016

World Luxury Hotel Award – Luxury Historical Hotel 2016

AMIRE BÜSZKÉK
VAGYUNK

A Sanlas csoport tagja

Röjtöki 37
H-9451 Röjtökmuzsaj

+36 99 544 810
szidonia@szidonia.hu

www.szidonia.hu

Autóval Budapest fel l az M1-es 
autópályán,  valamint a 85-ös   

f úton keresztül érhet  el  Sopron 
 irányába. A legközelebbi vasútál-

lomás  Fert szentmiklóson található 
(6 km),  közvetlen összeköttetést 
biztosítva Budapesttel. Szom-

szédságunkban található  a Meidl 
Airport repül tér, ahonnan díjtalan  

transzfert biztosítunk szállodánkba.

BUDAPEST 
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