


FELELŐS HEDONIZMUS, 
FENNTARTHATÓ LUXUS

Hazai és nemzetközi viszonylatban is számos 
ötcsillagos, luxus élményt, „adults-only”, valamint 
ökotudatos szolgáltatásokat kínáló szálloda 
működik. A vendégek elvárásai és utazási szokásai 
is megváltoztak; olyan kikapcsolódási lehető-
ségeket és helyszíneket keresnek, ahol megfér 
egymás mellett a hedonizmus és a környezet-
tudatosság, ahol luxus színvonalon, lelkiismeret-
furdalás nélkül élvezhetik a felnőtt elvonulás 
nyugalmát. A jólét és a jóllét közötti egyensúly 
az emberiség folytonos dilemmája, ezért 
Balatonfüred új szállodájának a koncepciója 
a tudatosság és a luxus metszéspontjában található.



LUXURIOUS
UNCONVENTIONAL

ADULT

Balatonfüred új kikötője előtt álló 
szállodában a jólét jólléttel párosul, ahol 
az egészséges és ökotudatos életmódot, 

a felnőtt elvonulás lehetőségét, 
valamint a szálloda kínálta exkluzív 
programokat és személyre szabott
szolgáltatásokat luxus színvonalon 

élhetjük meg.



Létezik egy hely, ahol a luxus nem csak a csillogásról, 
hanem a minőségi énidőről, az elvonulás lehetőségéről 
is szól. Egy hely, ahol megengedhetjük magunknak 
az elengedést és naturális alapokra helyezhetjük a teljes 
megújulás lehetőségét. A belső terek színvilágát 
a Balaton pasztell tónusai és a fekete kontraszt színei 
határozzák meg. A szobák kialakításánál a praktikum 
és komfort mellett az elegancia, a finomság, és a letisz-
tultság is fontos szempont. 

SZOBATÍPUSOK 

78 db, 25–100 m2 közötti alapterületű, nemdohányzó szoba áll a vendégek rendelkezésre.

30 db Superior Lakeview 

26 db Superior Marina View 

11 db Superior Deluxe Marina View 

2 db Superior Junior Suite, azaz 2 légterű lakosztály infraszaunával a fürdőszobában  
7 db Prestige Sauna Suite, azaz 2 légterű lakosztály panorámás finn szaunával 
a teraszon  
1 db Romantic Spa Suite, azaz 2 légterű lakosztály teljes panorámával 
a Balatonra, privát jacuzzival és panorámás finn szaunával a teraszon  

1 db Top of LUA Secret Spa Suite a legfelső emeleten elhelyezkedő páratlan 
teljes panorámával, jacuzzival és panorámás finn szaunával a teraszon, exkluzív 
bekészítésekkel és felszereltséggel. 

40 szobapár összenyitható és 1 Superior Lakeview szoba akadálymentesített.

SZOBÁK FELSZERELTSÉGE

LUA Sleep WellTM pihentető alváskoncepció extra vastagságú gyógymatracokkal 
Smart TV Netflix kapcsolódási lehetőséggel  |  Nespresso kávégép saját pörkölésű  
LUA SpecialityTM kávékapszulával  |  LUA SustainabilityTM szűrt víz bekészítés  
Minibár különleges snack kínálattal  |  Fürdőszoba zuhanyzóval  |  Luxury Molton 
& Brown kozmetikum  |  Vezeték nélküli töltőállomás  |  Prémium minőségű, 
puha köntös és papucs  |  Spa Bag

SZOBÁK 
ÉS KÖZÖSSÉGI 

TEREK



Noon Restaurant & Lounge; letisztult enteriőr, minő-
ségi alapanyagok, modern technológia, farm-to-table 
koncepció. Fine dining éttermi színvonal, könnyeden 
nagyvilági kínálattal. A’la carte jellegű felszolgált 
vacsoraélmény, ahol friss ízek és különleges textúrák 
keverednek a tányéron. Az ízeket a ház sommelierje 
által javasolt champagne és borválogatással egészítjük ki.

Pesti István Michelin-csillagos chef szakmai iránymutatásával 
magas szintű, szofisztikált gasztronómia valósul meg az északi 
part legújabb szállodájában. 

Bőséges, friss, egészséges, minőségi alapanyagok, 
kézműves, egyedi reggeli kínálat a későn ébredőknek is

Baristák által készített, saját pörkölésű LUA Specia-
lityTM kávé

Látványkonyha, étlapról választható brunch jellegű 
fogásokkal

Lobby Bar kézműves koktélokkal, exkluzív italkínálattal, 
snack falatokkal és frissítő ízekkel

Champagne terasz, ahol alkalmat teremtünk a pezsgéshez 

Rooftop Bar 2023-tól signature koktélokkal, lenyűgöző 
panorámával

Food Truck - a kertben parkoló gasztrobusz, ahol 
a hekken túli élet kezdődik…

HIGH-END 
GASZTRONÓMAI 
KONCEPCIÓ



A ritmus határozza meg az egész életünket. A szívveré-
sünknek, a lélegzetünknek, a kozmoszban a bolygók 
mozgásának, mindennek meghatározott üteme van. 
Ha megtaláljuk a saját ritmusunkat, akkor harmóniába 
kerülünk a természettel és testi-lelki egészségünket 
sokáig képesek leszünk megőrizni. 
Élvezze a balatoni kilátást a medencék mellől, 
a megtisztulást és friss lendületet a szaunákban, a legne-
mesebb természetes hatóanyagokat, az emberi érintés 
csodáját minden kezelésünkben. A tökéletes spa élményt 
screen-free zónák, valamint a világszínvonalú és legne-
mesebb hatóanyagokat tartalmazó OMOROVICZA 
termékek garantálják.

SPA ÉS 
WELLNESS

Spa és wellnessrészleg 1000 m2-es 
területen

Közel 200 m2-es vízfelülettel rendelkező 
belső medence számtalan élményelemmel 
és pazar balatoni kilátással

Élménymedence sodrófolyosóval, jacuzzival

Egész évben működő, fűtött kültéri medence

Szaunavilág

Finn szauna

Gőzkabin

Infraszauna

Bioszauna

Floatspa

Aroma kádfürdő

Zen spa kezelőszobák

„Rooftop” Technogym fitneszterem

Spa Bistro – Raw Bar



Balaton vizére helyezett Sun Lounge 
kényelmes napozóágyakkal, teljes körű 
szervizzel

SUP bérlés

Vespa bérlés

Változatos lifestyle programok 
a szállodán belül és a szabadban

LIFESTYLE PROGRAMOK

8230 Balatonfüred, Anna sétány 5.
info@luaresort.com

luaresort.com

Ízig-vérig urbanistáknak, carpe diem 
kalandvágyóknak. Kezdő ínyenceknek 
és haladó hedonistáknak.

KIKNEK AJÁNLJUK?

                  

http://luaresort.com
https://www.facebook.com/luaresort
https://www.instagram.com/luaresort/

