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ZALAKAROS,   

A BALATON RÉGIÓ 

4 ÉVSZAKOS CSALÁDI FÜRDŐJE 

 

 

25 medence, 12 hektáros parkosított strand, csúszdapark, kültéri-és beltéri 

élményfürdő, Vízipók-Csodapók gyermekvilág, gyógyászati-és wellness központ, 

megújult gasztronómiai szolgáltatások várják vendégeinket időjárástól 

függetlenül. 
 

Könnyű megközelíthetőség az M7-es autópályáról, így Budapest mindössze 1, 5 

óra alatt, a Balaton-part bármely pontja 1 órán belül elérhető. 
 

 

 
GYÓGYÁSZAT, GYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK 
 

A zalakarosi gyógyvíz összetétele Európában egyedülálló. 

Kiváló többek közt reumás mozgásszervi megbetegedések, 

ízületi-és gerincbántalmak, különböző idegrendszeri és 

bőrbetegségek gyógyítására, műtétek és sérülések utáni 

rehabilitációra.  A több mint 50 éves múlttal rendelkező 

gyógyászati részlegünk szakképzett munkatársakkal várja a 

gyógyulni vágyókat. Reumatológia járóbeteg szakrendelésünk 

orvosi beutalóval ingyenesen igénybe vehető. Évente két 

alkalommal az OEP által támogatott kezeléseink 

kedvezményes áron vehetőek igénybe, várólista nélkül. 
 

 

WELLNESS KEZELÉSEK, SZAUNA SZEÁNSZOK 
 

A gyógyulás mellett a pihenésről se feledkezzünk meg. 

Kényeztető wellness-, medical wellness és alakformáló 

kezeléseink, vitalizáló kádfürdőink igazi megújulást 

nyújtanak testnek és léleknek egyaránt. Naponta két 

alkalommal, délelőtt és délután szauna szeánszokkal várjuk 

vendéginket megújult szauna udvarunkban. Gőzkabin, finn-

és aroma szauna, valamint hozzá tartozó hangulatos 

pihenőkert biztosítja a kikapcsolódást. Egészség hétvégéink 

alkalmával különleges, tematikus szauna szeánszokkal 

várjuk a relaxálni vágyókat, míg a mozgást kedvelőket 

ingyenes aquafitnessre, aquasalsára, valamint változatos 

zenés edzésprogramokra invitáljuk. 

  

CSALÁDBARÁT SZOLGÁLTATÁSOK 
 

Vízipók-Csodapók gyermekvilág kültéren és beltéren 

egyaránt. Eshet az eső, vagy süthet a nap, a felhőtlen 

szórakozás garantált. Több mint 200 vízi attrakció várja a 

család apraja-nagyját a gyermekbirodalomban. Több szintes 

élménymedence, vízágyúk, függőhidak, különböző nehézségi 

fokozatú csúszdák a kalandosabb kedvűeknek, vizes játszótér a 

babáknak és tipegőknek. A vizes élmények mellett száraz 

játszótér, baba-mama szoba, sókamra, sóhomokozó, valamint 

egyedülálló módon egy családi szauna is várja a vendégeket. 

Ez utóbbi az országban egyedülálló, így a gyerekek és a szülők 

együtt tudják élvezni a szaunázás élményét. 

 
 

NECKERMANN LOLLO &  BERNIE KIDS CLUB 
 

Magyarországon elsőként csatlakoztunk a Neckermann Lollo & Bernie Kids Club animációs 

programjához, amelynek szakmai vezetője Béres Alexandra fitness világbajnok. Vidám animátor csapat 

gondoskodik a felhőtlen szórakozásról a hét minden napján, így a család minden tagja tökéletesen 

élvezheti a kikapcsolódást.  
 

Míg a szülők pihennek, addig a gyerekek játszanak. A 

programsorozat heti rendszerességgel, órarendszerűen változik. 

A programok a szórakoztatás mellett az egészségre is nagy 

hangsúlyt fektetnek. A mini diszkó, a táncverseny, a mesetorna 

a vidám vízi vetélkedők alkalmával mozgásigényüket 

vezethetik le a gyerkőcök. A tematikus programok, mint a 

kalóznap, vagy a lovagok és hercegnők napja a kreatív 

szórakozásról gondoskodnak. Az ügyességi játékok a logikai 

készségek fejlesztésével, míg az aquasalsa  a latin ritmusok 

elsajátításával kínál élvezetes elfoglaltságot.  

 
 

FÜRDŐ VENDÉGHÁZ 
 

Jól felszerelt szobákkal, családi lakosztályokkal, kedvező 

árakkal, minőségi szolgáltatásokkal várjuk vendégeinket a 

Zalakarosi Fürdőhöz tartozó saját szálláshelyünkön, mely 

csupán néhány lépésre található a fürdő bejáratától. 

Szobaáraink már tartalmazzák a fürdőbelépőt is, így 

megkíméljük vendégeinket a sorban állástól.  
 
 

MIÉRT VÁLASZD A ZALAKAROSI FÜRDŐT? 
 

Főszezonban közel 150 fő részére biztosítunk munkalehetőséget. Miért ne lennél te az egyikük? 

Amit kínálunk: 

 Szakmai gyakorlatra vagy akár szezonális állásra is jelentkezhetsz nálunk 

 Képzett vezetők segítik szakmai fejlődésed munkád során 

 Tapasztalatszerzési lehetőség recepciós, medenceőr, valamint animátor munkakörökben 

 Modern, jól felszerelt munkakörnyezetet biztosítunk 

 Egy vidám, lendületes csapat tagja lehetsz 


