
DANUBIUS HOTELS GROUP 

A magyarországi székhelyű Danubius Hotels Group 42 szállodájával egyike Európa legjelentősebb 
szállodavállalatainak. A szállodacsoporthoz tartozó, jellemzően magas színvonalú gyógy-, wellness-, városi és 
üdülőszállók Magyarországon, Nagy-Britanniában, Csehországban, Szlovákiában és Romániában egyaránt 
megtalálhatóak. 
 
Magyarország - a Danubius Hotels Group összesen 20 szállodája Magyarország legnépszerűbb turisztikai 
helyszínein várja a vendégeket: a főváros mellett ismert gyógyüdülőhelyeken, Hévízen, Bükfürdőn, Sárváron, 
valamint vidéki nagyvárosokban, továbbá a Balatonnál. 
 
Nagy-Britannia - a szállodacsoport 2005 nyara óta már Nagy-Britanniában is jelen van egy szállodával. A 
négycsillagos városi szálloda London központjában, a Regents Park közvetlen közelében található.  
 
Csehország - a világhírű gyógy- és üdülőhelyen, Marienbadban (Marianské Lázné) élvezhetik a hely adottságait a 
Danubius vendégei, ahol 8 három-, négy- illetve ötcsillagos gyógy- és wellness szálloda található. A város 
jelentőségét gyönyörű fekvésének, gyógyforrásainak, illetve egyedülálló gyógyászati komplexumának 
köszönheti. 
 
Szlovákia - a híres fürdővárosban, Pöstyénben 6, és tőle mindössze 60 km-re, a Fehér-Kárpátok lábánál fekvő 
Smrdákyban 3 három-, négy- illetve ötcsillagos Danubius gyógyszálló található. Pöstyén Európa egyik 
legkedveltebb gyógyfürdőhelye, mely hírnevét a termálvíz és az iszap természetes gyógyító erejének, és a 
festői környezetnek köszönheti.  
 
Románia - 3 Danubius szálloda található Erdély egyik leghíresebb fürdővárosában, a Sóvidék szívében, Szovátán. 
A folyamatos felújításoknak köszönhetően a szovátai szállodakomplexum teljesen újjáépített gyógyászattal 
várja a kikapcsolódni, gyógyulni vágyó vendégeket. 
 
A Danubius Hotels Group Európa-szerte ismert gyógy- és wellness szállodái több mint három évtizede gyönyörű 
környezetben várják a látogatókat. Kezeléseink gyógyító hatása a legkülönlegesebb természeti 
erőforrásokra épül, mint például a termálvíz, az iszap és a természetes gázok. A természet kincsei mellé magas 
fokú orvosi szakértelem párosul, így egyedülálló élményt kínálunk a hozzánk látogatóknak. 
 
A Danubius Health Spa szállodák az alábbiakat kínálják vendégeiknek: 

 Természetes gyógytényezők: ezek képezik a kezeléseink alapját. 

 Orvosi szakértelem: gyakorlott orvosok és egészségügyi szakemberek nyújtanak segítséget és 
útmutatást 

 a kezelések során. 

 Gyógyászati kezelések: hatásos, a fürdővendégeknél és betegeknél generációkon keresztül bevált 
gyógyító eljárások. 

 Relaxációs szolgáltatások: relaxációs eszközök és kezelések a teljes kikapcsolódáshoz és ellazuláshoz. 

 Fitness és szépségápolás: a Danubius Premier Fitness és az Emporium Wellness and Beauty 
szolgáltatások teljes köre. 

 Danubius Healthy Choice: az ízletes helyi specialitások mellett egészségmegőrző, zsírszegény, illetve 
alacsony kalóriaértékű ételeket kínálunk. 

www.danubiushotels.hu 
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