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Hotel Sonnenpark: üdülőparadicsom saját vízivilággal 
 
 
Igazi napsütéses pihenőnapok. Az időjárástól függetlenül. A mindennapi 
stressz nélkül. Csakis ezért érkeznek a családok a lutzmannsburgi Hotel 
Sonnenparkba. És csakis ezért merülnek a fantasztikus vízi és „száraz“ 
élményvilágba. Itt nem csak a szálloda külön fürdőrészlegét, de egy áthidaló 
folyosón át Európa vezető kisbaba és gyermek élményfürdőjét is, a 
Sonnentherme-t is élvezhetik a vendégek. 

A szállodán belül a családi fürdőrészleg, Sunny Bunny vízivilága várja a lubickolni és 
pihenni vágyókat belső és külső pancsolómedencékkel és relaxágyakkal. Itt sem 
hiányozhat a vízicsúszda, ami egy kellemesen meleg medencébe érkezik. A pici 
vízipockok a szabadban található játszótéren is kitombolhatják magukat. 
A kisbabákat speciális pelenkázószigetek várják.  

Minden nap mosolygós gyemekarcok adnak a dolgozóknak elismerést. Azonban nem 
ez az egyetlen elismerés, a  szálloda megnyerte a “Holiday Check Award 2012”-t, így 
egyike lett a világ 99 legkedveltebb hoteljeinek. Nem utolsó sorban a gyerek 
játszósarkok és animációs programok nyújtotta változatosság miatt, melyek teljes 
egészében a gyerekek igényeihez igazodnak. A speciális kisbaba részleg, kíváló 
minőségű játékokkal várja a 2 éves kor alatti apróságokat.  

A kis vendégek kedvence Sunny Bunny, a Sonnenpark hotel vidám kabalája. A picik 
betekintést nyerhetnek még a lakásába is. A róla elnevezett játszóház a Sunny 
Bunny Club, ahol főznek, sütnek, játszanak és tornásznak a gyerekek az 
animátorokkal. A gyerkőc kreativitását a barkácsműhelyben bizonyíthatja. A Bobby 
Car kisautó versenypályán az apró versenyzők minden méterért megküzdenek és 
energiát tankolhatnak a boxutcában.  

Vízen és szárazon hancúrozás közben megéhezik az ember. Nem csak a szülőket, 
hanem a piciket is ínyenc falatokkal kényeztetik a külön kialakított baba- és 
gyermekbüfében. A fedett terasz kényelmes, nagy helyet biztosít az étkezésekhez és 
a pihenéshez. A kerti pavilonból a szülők egyenesen a kertben játszó csemetéikre 
látnak. 

A Hotel Sonnenpark attrakciói: 
 

●   a szálloda saját vízivilága, a “Sunny Bunny Waterworld” belső és külső 
medencékkel, vízicsúszdával, játszótérrel, pelenkázószigettel és 
babakocsilifttel 

●   összekötő folyosó a Sonnentherme élményfürdővel 
●   speciálisan a különböző életkorú gyerekek részére kialakított gyermek-

játszószobák 
●   Sunny Bunny Club barkácsműhelye 



 
 

 
 
●   gyermekbarát, parkosított játszókert 
●   szúnyoghálóval ellátott kerti pavilon a szálloda központjában 
●   nagyvonalúan berendezett étterem, külön baba- és gyermekbüfével 

 
 
További információkat talál a www.sonnentherme.at és a www.sonnenpark.at 
oldalakon. Sunny Bunny világába betekintés nyerhető a www.sunnybunny.at oldalon. 
 
 
Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére! 
Sonnentherme BetriebsgesmbH 
Kontakt: Mersich-Lakotár Tímea 
A-7361 Lutzmannsburg, Thermengelände 1 
Tel: +43-(0)2615-87171-2223, Fax: DW -20 www.sonnentherme.com 
Email: presse@sonnentherme.at 
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