
 
 

SALIRIS RESORT SPA & CONFERENCE HOTEL **** 

Saliris Resort & Spa Conference Hotel se află la marginea localităţii Egerszalok, care se găseşte în valea 
pârâului Lasko-patak. Serviciile wellness şi centrul de conferinţe puse la dispoziţia oaspeţilor, cât şi locaţia 
deosebită a hotelului, oferă celor cazaţi aici o gamă variată de posibilităţi de relaxare. 

Saliris Resort & Spa Conference Hotel a fost construit într-un mediu natural de o frumuseţe fără pereche. 
Izvorul termal care iese la suprafaţă de la adâncimi mari, şi muntele de sare creat de apa care curge din el, 
sunt atracţii turistice renumite în zonă; acest fenomen deosebit, aflat în partea de sud a văii Egerszalok, la 
marginea comunei, este foarte rar întâlnit. Din cele 203 de camere ale hotelului 190 sunt de categorie 
Standard, dintre acestea 50 se pot lega între ele două câte două cu o uşă, 9 sunt apartamente, unul este 
apartament prezidenţial, şi 3 sunt camere special amenajate pentru oaspeţii cu handicap locomotor. 
Echipamentul fiecărei camere include televizor cu ecran plat cu circa 20 de canale şi program PayTV, 
telefon, legătură Internet, minibar, seif, aparat de aer condiţionat, precum şi aparat de făcut cafea şi ceai; 
fiecare dintre camere este dotată cu balcon. 

Clădirea elegantei băi termale şi de wellness se află pe un deal, iar o partde dintre bazine se află în vale. Baia 
hotelului oferă o suprafaţă de apă de 1900 de metri pătraţi, având în total 17 bazine în interior şi în aer liber - 
printre acestea sunt bazine mici cu apă termală, un bazin aflat într-o peşteră, jacuzzi, piscine cu elemente de 
aventură, bazine pentru copii, bazin Kneipp, bazin cu ecou, şi pe lângă numeroasele posibilităţi de relaxare, 
oaspeţii care sosesc la hotel pentru a se vindeca au şi ei la dispoziţie multe tratamente medicale.  
Apa termală care vine din izvorul hotelului a fost clasificat în anul 1992 de către Ministerul Sănătăţii ca şi 
apă cu efecte medicale benefice. Pe baza analizelor făcute, mostra s-a dovedit a fi apă termală cu 
componente de calciu, natriu, hidrogen, carbon, fluor şi sulfur, o apă tare cu un conţinut semnificativ de acid 
carbonic. 

 

 

Parcare: În apropierea intrării hotelului eixsră o parcare (cu locuri limitate), care nu este păzită, însă este 
supravegheată cu camere video; costul unui loc este de 1500 HUF/maşină/noapte. Hotelul mai are şi un 
garaj cu 85 de locuri, tot fără pază dar supravegheată cu camere video, la acelaşi preţ. În faţa băii termale al 
hotelului oaspeţii au la dispoziţie o a treai parcare, şi aceea fără pază dar supravegheată cu camere video, 
unde îşi pot lăsa autoturismele gratuit.  



                                                                                       

 
Reduceri pt. copii: 
in camera standard:  

• intre 0-4 ani GRATIS 
• intre 4-14 ani 50% reducere pe pat supl. cu 2 adulti intr-o camera 

 
in camera familiara (posibil pt. 2 adulti + max. 2 copii pana in 14 ani):  

• 2 copii sun 4 ani 20% , un copil sub 4 ani 15 % reducere din pretul pt. camera familiara 
 

 

Valea Egerszalok oferă pe lângă posibilităţile de wellness şi numeroase programe culturale: 

 
Orasul EGER este unul dintre cele mai frumoase orase din Ungaria.  
Cu un trecut istoric, multe monumente si cladiri, Eger este cunoscut si ca Town of Patriotism.  
P-ta Istvan Dobo este un loc de relaxare si promenada avand in partea nordica Statuia lui Istvan Dobo si 
in partea centrala o statuie ce reprezinta scenele din luptele pe care acest personaj maghiar, impreuna cu 
aparatorii cetatii, le-a dus impotriva invaziei otomane. Tot in Piata Istvan Dobo se afla Biserica Minoritilor 
care impresioneaza prin mobilierul din lemn de stejar facut in secolul XVIII si pastrat nealterat pana in ziua 
de azi, cat si prin arhitectura si picturile deosebite. 



Cetatea medievala este o victorioasa cetate a timpurilor otomane. In interiorul cetatii este amenajat Muzeul 
–Cetate Istvan Dobo, capitanul cetatii care cu o mana de oameni a rezistat in 1552 timp de peste o luna 
atacurilor trupelor turcesti, de douazeci de ori mai superioare. In sala eroilor se gaseste monumentul funerar 
a lui Istvan Dobo. Se pot vizita : temnitele ,atelierul de batut monede si pinacoteca prezantand pictura 
europeana a secolelor XVI-XVII. La o inaltime de 40 m deasupra orasului se ridica Minaretul cu 93 de 
trepte,constructia cea mai nordica din Europa epocii otomane. 
 
Regiunea Eger este o zonă viticolă istorică în nord-estul Ungariei cu o suprafaţă totală de 22160 
hectare(din care 18302 hectare de calitate I). În prezent se cultivă struguri pe 6000 hectare. Centrul regiunii 
este localitatea Eger, de care aparţin alte 19 localităţi.  
Viticultura din această zonă are o istorie de 1000 ani şi - chiar şi în zilele noastre - influenţează semnificativ 
viaţa locuitorilor de aici. 
 
Regiunea Eger estea cea mai uscată şi răcoroasă zonă viticolă din Ungaria, care din nord este protejată de 
Muntele Bükk. Pentru cultivarea strugurilor roşii este propice microclima caracteristică luncilor din sud şi 
sud-vest.  
 
Regiunea în mare parte este acoperită de tufă riolit, dar în componenţa solului se regăseşte şi argila şi lutul. 
 
Din punctul de vedere al soiurilor, regiunea Eger este foarte bogată. 
Cele mai intâlnite soiuri:  
albe: Riesling italian, Chardonnay, Hárslevelű, Fetească; 
roşii: Blaufrankisch, Merlot, Cabernet Franc, Pinot Noir, Portugieser, Cadarca şi Cabernet Sauvignon. 
 
Cel mai renumit vin din zonă este cupajul Sânge de Taur, un vin roşu corpolent, cu caracter. Pe vremuri în 
acest cupaj au dominat formele diferite ale soiului Cadarca, în prezent vinul este un cupaj obţinut din 
soiurile Blaufrankisch, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, respectiv alte soiuri de struguri din zonă. 
 

 


