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Kedves Vendégeink! 

 

Sok szeretettel üdvözöljük Önt a Szentesi Sport- és Üdülőközpont apartman 

házában! 

 

Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy tartózkodásuk, 

pihenésük elvárásaiknak megfelelő és zavartalan legyen. Ennek érdekében 

kérjük Önöket, hogy a házirendben foglaltakat tudomásul venni és betartani 

szíveskedjenek! 

 

Szolgáltatásainkról és azok igénybevételéről a mellékletben, valamint a 

recepciónál és pénztárnál tájékozódhatnak. Szánjon magára egy kis időt, 

használja wellness- és élményrészlegünket, valamint sportmedencéinket. 

 

Jó pihenést és élményekkel teli kellemes időtöltést kívánunk! 
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SZENTESI SPORT- ÉS ÜDÜLŐKÖZPONT 

Szabadidő-paradicsom a Kurca partján 

 

Gyönyörű környezetben, Szentes aktív turisztikai életének jellemző helyszínén, a Széchenyi-

liget árnyas fáinak ölelésében várja az aktív kikapcsolódás szerelmeseit a Szentesi Sport- és 

Üdülőközpont. 

Üdülőközpont 
Amíg a pihentető pillanatok kedvelői termálmedencéket, csúszdaparkot, valamint a wellness 

részlegben többféle szaunát, pezsgőfürdőt, élményfürdőt vehetnek igénybe, addig az aktív 

kikapcsolódás hívei az úszómedencékben, futópályán és teniszpályán sportolhatnak. A 

legkisebbek kültéren és beltéren egyaránt pancsolhatnak. 

Az Üdülőközpont kiváló adottságainak köszönhetően számos sporteseménynek és fesztiválnak 

szolgál helyszínéül, így változatos programsorozata egész évben színvonalas kikapcsolódást 

biztosít a különféle korosztályok számára. 

Élmény- és wellness fürdő 
A felhőtlen kikapcsolódás érdekében 2014-ben új élmény- és wellness fürdő került kialakításra a 

sportuszoda bővítményeként. Az élményrészlegben sodrófolyosó, buzgár, dögönyöző, talppezsgő, 

ülő- és fekvőpezsgőrész és alagút található, valamint mellette gyermekmedence. Az 

élménymedence mellett igényesen kialakított, exkluzív bútorok biztosítanak teljes kényelmet. 

Az élményrészleg mellett wellness részleg is megtalálható, ahol egy fedett, és egy wellness 

felszerelt (nyakdögönyöző, valamint ülő- és fekvőpezsgő pad) félig fedett termálvizes medencében 

fürdőzhetnek. A medencék mellett egy szauna részleget találhatnak, ahol finn- és infraszauna, 

sószoba, gőzkabin, merülőmedence és Kneipp medence biztosít teljes felüdülést. 

Sakk-készlet iránti igényüket a recepciós kollégával szíveskedjen egyeztetni. 

Termál 
Szentes és környéke Magyarország legnagyobb, Európa legsűrűbb geotermikus mezője. A város 

területén összesen 32 termálkút üzemel, amelyek között számos forrás ad minősített gyógyvizet. 

Fellelhető olyan is, mely nem minősített, de ásványi sókban gazdag gyógyvíz. 

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont három kültéri termálvizes medencéjébe körülbelül 1700 méter 

mélyről 70°C fokon érkezik gyógyhatású víz, amely 35°C, 38°C, és 42°C fokra hűtve érkezik a 

medencékbe. A termálvíz a benne oldott ásványi anyagok és ionok segítségével enyhíti a 

fájdalmakat, ellazít, csökkenti a stresszt és felüdíti a szervezetet. 
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Strand 
A nyár, a napsütés és strandolás szerelmeseit nyáron egy 25 és egy 33 1/3 méteres medence várja, 

melynek partján a fürdőzők megfeledkezhetnek a mindennapok problémáiról. A medence partján 

napozóterasz található, ahol igényes bútorokon szívhatják magukba a napsugarakat a napozás 

szerelmesei. A két medencét télen sátor fedi, így az év minden évszakában alkalmas fürdőzésre és 

sportolásra. 

A 25 és 33 1/3 méteres medence mellett  áprilistól szeptemberig egy kültéri 50 méteres medence is 

a vendégek rendelkezésére áll. Sekély részében kisgyermekek pancsolhatnak, míg mélyebb 

részében a sportolásra és kikapcsolódásra vágyók fürdőzhetnek. A medence legmélyebb részében 

szakképzett felügyelő segítségével búvárkodásra is lehetőség van. (további információ: 

www.szentesibuvar.hu) 

Gyermekpancsoló 
A legkisebbek részére rendelkezésre áll egy elefántos csúszdás medence, és egy 

gombacsobogós pancsoló. A medence mellett játszótér is található.  

Fedett uszoda 
A 2014 augusztusában átadott 50 méteres városi sportuszoda fedett versenymedencéje a 

legkorszerűbb igények szerint került kialakításra, így kiválóan alkalmas úszóversenyek és 

vízilabda mérkőzések rendezésére. A lelátó több mint 700 fő befogadására képes. 

Az új uszoda kibővülésével a vízfelület háromszoros lett, mely nem csupán magyar, hanem 

nemzetközi válogatottaknak is edzőtábor és sportrendezvény lehetőségét biztosítja. 

Üdülőházak 
A maga nemében egyedülálló módon alkot egységet a fürdő és az üdülőrészleg elhelyezkedését 

illetően. A közvetlenül a Kurca folyó partján található héthektáros területen található kettő és 

négyágyas üdülőházak biztosítanak tökéletes pihenést a családi nyaralásokhoz, hétvégi 

kirándulásokhoz vagy táborozásokhoz. Az üdülőterületről közvetlen átjárás nyílik a strand 

területére, így a szállóvendégeink térítésmentesen használhatják az Üdülőközpont 

szolgáltatásait (kivéve a csúszda, masszázs és szolárium szolgáltatásokat). 

Szálláslehetőség 
Az Üdülőterületen 2 és 4 ágyas kőházban és faházban szállhatnak meg. 

Az üdülőházak mellett kempingezésre is lehetőség nyílik, akár sátorral, lakókocsival vagy 

lakóautóval érkező vendégek részére. A kemping mellett lévő közösségi épületben zuhanyzó, 

WC és konyha is megtalálható. 
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Szolgáltatások 
A fürdő közvetlenül a Széchenyi ligetben található, melynek árnyas fái között futópálya, játszótér, 

teniszpálya és étterem is rendelkezésre áll. 

Vízi csúszdák 
Három különböző színű és nehézségű vízi csúszda lop boldog és hangos pillanatokat a legapróbbak 

és legbátrabbak napjaiba is. (A csúszda júniustól augusztusig minden nap üzemel, ára 500 

Ft/fő/nap) 

Wellness 
A szauna segítségével nemcsak a problémáktól, de a méreganyagoktól is megszabadulhat, 

miközben bőre fiatalabbá, teste és lelke pedig kiegyensúlyozottabbá válik. A wellness részlegben 

található szaunaparkban finn szauna, fény szauna, infraszauna, gőzkabin, sószoba, merülő 

medence és Kneipp (hideg/meleg) medence is igénybe vehető. 

Masszázs 
A Szentesi Sport- és Üdülőközpont wellness részlegében igénybe vehető masszázst 

üdülővendégeink felár ellenében vehetik igénybe. További információ és bejelentkezés a 

recepciónál, vagy a +36 30/642-5061 telefonszámon lehet. 

Szolárium 
A Szentesi Sport- és Üdülőközpont wellness részlegében egy turbo álló szolárium található, melyet 

üdülővendégeink felár ellenében használhatnak. 

Bemer – Vitalitás, életerő, egészség 
A BEMER terápiás kezelés során néhány perc alatt aktivizálódnak a test saját folyamatai. Javul a 

mikrokeringés, javul a véráramlás, oxigénnel telnek meg az ércsatornák. Javul a testi erőnlét, javul 

az állóképesség. 

A kezelést szállóvendégeink felár ellenében igénybe vehetik, bejelentkezni a recepción lehet) 

Búvárkodás 
A kalandra vágyók biztonságos körülmények között ismerkedhetnek meg a búvárkodás alapjaival 

a strand területén. (további információ: www.szentesibuvar.hu) 

Horgászat 
Fás, ligetes környezetben bográcsozókkal kiépített horgászhelyek várják a horgászokat.(további 

információ: szentesihorgaszegyesulet.hu) 
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Hasznos tudnivalók 
Árak 
Az érvényes szobaárakat és belépőárakat megtalálja a recepció és pénztár előtt elhelyezett táblákon. A 

Szentesi Sport- és Üdülőközpontban megszálló vendégek a következő szolgáltatásainkat térítésmentesen 

veheti igénybe: kültéren: melegvizes medencék, 50, 25, 33 méteres medence, gyermekpancsolók, 

beltéren: 50 méteres medence, élményrészleg, wellness részleg és szaunapark. 

Bejelentkezés 
A szállást 14 órától lehet elfoglalni. A kulcsokat, chip karórát, kapu nyitó kártyát a recepción kérheti el. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a bejelentkezéshez bejelentő lap kitöltése szükséges! 

Biztonsági szolgálat 
Főszezonban a nap 24 órájában, utószezonban 16-8 óráig biztonsági szolgálat őrzi az üdülőközpont 

területét. Ha bármilyen probléma felmerül, keressék őket. +36 30/185 77 90 

Chip karóra 
Bejelentkezéskor minden vendégünk chip karórát kap, mely segítségével igénybe veheti a fürdő 

szolgáltatásait. Az órát minden nap érvényesíteni kell a főépületben lévő beléptető kapunál, mert csak 

így tudja a többi kapunál is használni. Elvesztés vagy rongálás esetén 2.500 Ft kártérítés fizetendő. 

Csúszda 
A fürdő külterén 3 db csúszda található, ezek főszezonban működnek. A fürdő pénztárában lehetőség 

van jegyet váltani. A csúszdák 10-18 óráig üzemelnek és minden óra végén 15 percig szünetelnek. A 

csúszda térítésköteles, ára 500 Ft/fő/nap. 

Dohányzás 
Csak a kijelölt helyeken megengedett a dohányzás. (büfé területe és a kültéri 50 méteres medence 

melletti platán soron) 

Egyéb felszerelés 
Amennyiben egyéb felszerelésre (pótágyra, paplanra, párnára, konyhai eszközre stb.) lenne szüksége, 

keresse fel a recepciót. 

Főépület 
Kívülről a Dr. Rébeli Szabó József Városi Sportuszoda és cégfelirattal jelzett bejárat, belülről a Sipos 

Edit sétányról megközelíthető épület. A fürdő pénztáránál található épület. Az épületben továbbá az 

ügyvezetői-, gazdasági- és műszakvezetői iroda is található. 

Kapukártya 
Bejelentkezéskor minden házhoz chip kártyát adunk, mely segítségével nyitható a hátsó kapu. Kérjük, 

szíveskedjen figyelni, hogy kapunyitáskor illetéktelen ne lépjen be az üdülőközpont területére. Felhívjuk 

figyelmét, hogy a kapu máshogy nem nyílik, így ki és belépéskor vigye magával! Elvesztés vagy 

rongálás esetén 2.500 Ft kártérítés fizetendő. 

Programok 
A környéken látogatható programokról a fürdő főbejáratánál érdeklődhet. A Szentesi Sport- és 

Üdülőközpont által szervezett programokról több helyen tájékoztató anyagot találhat. 

http://www.udulokozpont-szentes.hu/
mailto:udulohazak@udulokozpont-szentes.hu
mailto:info@udulokozpont-szentes.hu


Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft.  
6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. www.udulokozpont-szentes.hu  

Recepció (fax) +36-63/400-123 udulohazak@udulokozpont-szentes.hu  

Iroda +36-63/400-122  info@udulokozpont-szentes.hu 
Uszoda, Pénztár (fax) +36-63/400-100 

 

9 

Parkolás 
Üdülővendégeink részére a házak mellett ingyenesen biztosítunk parkolási lehetőséget. 

Recepció 
A wellness felöli bejáratnál található a recepció. Bármilyen kérdésük van a recepció munkatársai a 

rendelkezésükre állnak 8-20 óráig. 

A szobát 14 órától foglalhatják el és 10 óráig kell elhagyni (amennyiben a kulcsot későbbi időpontban 

adja le, az adott nap kiszámlázásra kerül). Az érkezés és a távozás napján is és az itt tartózkodása ideje 

alatt is igénybe veheti a fürdő szolgáltatásait. 

Szaunapark 
A szaunapark a wellness részlegben található. Magába foglal egy sószobát, kis finn szaunát, fényszaunát, 

infraszaunát, gőzkabint és egy 30 fős nagy finn szaunát. A szaunák mellett jéggép, merülő medence és 

Kneipp medence található. Téli időszakban folyamatosan szaunaprogramok kerülnek megrendezésre. 

Szobaleltár 
Minden szobában szobaleltár található, melyből tájékozódhat a szoba felszereltségéről. Amennyiben 

érkezéskor bármi hiányzik, kérjük, jelezze a recepciósnak vagy a szobaasszonynak. Átadáskor és 

átvételkor a házakról fotó készül. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valami hiányzik, vagy 

megrongálódik, azt kiszámlázzuk a károkozónak, ha ez nem állapítható meg, akkor a szolgáltatás 

igénybevételére szerződött félnek. 

Szobatakarítás 
Napi takarítás nincs, a szobák a távozás napján kerülnek kitakarításra. A kulcs leadása után a 

szobaasszony átveszi a szobát és kitakarítja. Igény szerint érdeklődjön a recepciónál. Kérjük a 

kijelentkezési idő pontos betartását! 

Napozóterasz 
A napozóterasz a fürdő kültéri 25 és 33 méteres medencéje mellett található. Nyáron kényelmes bútorok 

kerülnek kihelyezésre, ahol fürdőzés mellett napozhat is. 

Nyitvatartási idő 
Nyitvatartási időben bármikor használhatja fürdőnk szolgáltatásait. A fürdő május 1-től szeptember 30-

ig 5-21 és október 1-től április 30-ig 6-21-ig tart nyitva. Ezen belül egyes medencéink nyitva tartásáról 

a bejáratnál vagy a recepciónál érdeklődhet. 

Telefon 
Recepció:  +36 30 642 50 61  vagy  +36 63/400-123   

Pénztár:  + 36 30 594 71 58  vagy  +36 63/400-100 

Vendéglátói egységek 
A fürdő területén 4 büfé található. Főszezonban folyamatosan, utószezonban időközönként üzemelnek. 

Nyári szezonban ezeken kívül több mozgóbüfé is megtalálható. A fürdő főbejárata előtt található Liget 

étteremben menüs étkeztetés és a’la carte menü várja a vendégeket. 

http://www.udulokozpont-szentes.hu/
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Szentes 

Bankfiókok 
Allianz Bank     6600 Szentes, Kossuth u. 24. 

ERSTE Bank     6600 Szentes, Kossuth L. u. 12-16. 

ING Bank ZRT.    6600 Szentes, Kossuth u. 24. 

K&H Bank Zrt.    6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 13. 

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 6600 Szentes, Szabadság tér 2. 

OTP Bank     6600 Szentes, Kossuth u. 26. 
 

ATM 
Erste Bank automaták 

Erste Bank fiók 6600 Szentes, Kossuth L. u. 12-16. 

Hungerit Zrt. 6600 Szentes, Attila utca 3. 

K&H Bank automaták 

K&H Bank fiók 6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 13. 

MÁV Pályaudvar 6600 Szentes, Kolozsvári utca 2. 

Tesco Áruház 6600 Szentes, Alsórét 258. 

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet automata 

6600 Szentes, Szabadság tér 2. 

OTP Bank automaták 

OTP Bank fiók 6600 Szentes, Kossuth utca 26. 

ABC Élelmiszerüzlet 6600 Szentes, Kossuth tér 5. 

Megyei Önkormányzat Területi Kórháza 6600 Szentes, Sima F. utca 44-58 

Szentes és Vidéke ÁFÉSZ 6600 Szentes, Köztársaság tér 16. 

Tesco Áruház 6600 Szentes, Alsórét utca 258. 

Raiffeisen Bank automata 

Raiffeisen Bank fiók 6600 Szentes, Kossuth utca 13. 

UniCredit Bank automata 

UniCredit Bank fiók 6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 8. 

 

Pénzváltók 
Exclusive Best Change Kft. (TESCO áruházban) Cím: Szentes, Alsórét 258. 

Orsolya Tourist Kft.      Cím: Szentes, Kossuth u. 12. 

OTP Bank       Cím: Szentes, Kossuth u. 26. 

K&H Bank       Cím: Szentes, Kossuth u. 13. 

 

Posták 
Magyar Posta 6601 Szentes, Kossuth utca 3. 

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00-18.00, szombat: 8.00-12.00 

2-es Posta  6602 Szentes, Kolozsvári út 2. 

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00-12.00, 12.30-16.00 

3-as Posta  6603 Szentes, Rákóczi utca 107. 

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00-12.00, 12.30-16.00 
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Parkolás 
Városunkban fizető parkolók találhatók, a parkolás minden nap 8 óra előtt és 17 óra után, valamint 

hétvégeken, ünnepnapokon ingyenes.  

A parkolási rendszert a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzemeltet (6600 Szentes, Kossuth tér 6.). 

A városban a kijelölt korlátozott várakozási terület egységes övezetet alkot, így a teljes árú bérlet, és a 

parkoló jegy a parkolási övezeten belül, mindenhol érvényes. A városban lévő fizető parkolóhelyek 

száma 896 db. Várakozási (parkolási díj): 130,- Ft /óra, 780, – Ft/napi jegy. 

 

Utazási információk 
Autóbusz pályaudvar 

Cím: 6600 Szentes, Szabadság tér 

Információ: +36-63/561-030 

Elektronikus menetrend: www.tiszavolan.hu  

Vasútállomás 

Cím: 6600 Szentes, Baross utca és Kolozsvár utca sarkán 

Információ: +36-63/313-751 

Elektronikus menetrend: www.elvira.hu 

 

Benzinkutak 
Mobil Petrol benzinkút 

Cím: Szentes, Attila út 4. 

Nyitva tartás: 6-22 

Oil Benzinkút 

Cím: Szentes, Alsórét 258. 

Nyitva tartás: 0-24 

Shell benzinkút 

Cím: Szentes, Vásárhelyi út 110. 

Nyitva tartás: 0-24 

OMV benzinkút 

Cím: Szentes, Csongrádi út  

Nyitva tartás: 0-24 

Mol benzinkút 

Cím: Szentes, Attila út 3. 

Nyitva tartás: 0-24 

 

Egészségügy 

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes – Rendelőintézet 
Cím: 6600 Szentes, Sima F. u. 44-58. 

Tel.: 06-63/313-244* (központi szám) 

Web: http://www.szentesi-korhaz.hu 

http://www.udulokozpont-szentes.hu/
mailto:udulohazak@udulokozpont-szentes.hu
mailto:info@udulokozpont-szentes.hu
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Ügyelet 
15 órától Központi Orvosi Ügyelet  +36-30-7087183 vagy 06- 63-400-712 

Az Orvosi Ügyeleti ellátás   6600 Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatt történik! 

A felnőtt ügyelet munkarendje: 

Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepnapon: 07.00-07.00 

A kiegészítő gyermek ügyelet munkarendje: 

Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepnapon: 09.00-11.00 

 

Gyógyszertárak 
Dr. Bugyi István Gyógyszertár 

6600 Szentes, Kossuth tér 5.  

minden nap: 8.00 -20.00 

Dr. Bugyi István Kórház Gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátó részlege 

6600 Szentes, Sima F. u. 44-56. 

Hétfőtől péntekig: 8.00-17.00 

Eszes Gyógyszertár 

6600 Szentes, Klauzál u. 6.  

hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.00 szombat: 8.00 – 12.00 

Kertvárosi Patika 

6600 Szentes, Köztársaság u. 29.  

hétfőtől péntekig: 7.00 – 18.00 szombat: 8.00 – 12.00 

Menta Gyógyszertár 

6600 Szentes, Alsórét 258. (TESCO Áruházban)  

hétfőtől-szombatig 8-20, vasárnap 8-19 óráig, 

Pingvin Patika 

6600 Szentes, Nagyörvény u. 59.  

hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.00 szombat: 7.30 – 12.00 

 

6600 Szentes Rákóczi Ferenc u. 12. 

hétfőtől péntekig 7.30-18.30, szombaton 7.30-12.00 

Weiss Patika 

6600 Szentes, Rákóczi F. u. 71. 

hétfőtől péntekig: 7.30-19.00, szombaton 7.30-12.00 

Szent Damján Gyógyszertár 

6600 Szentes, Sima F. u. 38. 

hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.00 
 

Bevásárlóközpontok 
1. Park Center (6600 Szentes, Csongrádi út 67.) 

Aldi 

Deichmann 

KIK    

Jysk 

Bárdi Autó 

Müller 

Tacco 
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2. Lidl (6600 Szentes, Ipartelepi út 2-6. /Kunszentmárton felé/) 

3. Tesco Áruház (6600 Szentes, Alsórét 258. /Csongrád felé/) 

4. Szolnok Coop üzletei: 

Kossuth u. 24. 

Kossuth tér 5. 

Csongrádi út 19. 

Sima F. u. 44-54. (Kórház) 

5. Hunor-Coop üzletei: 

Szentes, Damjanich u. 23. 

Kertváros, Köztársaság, Drahos és Szalai utca kereszteződése 

Szentes, Farkas A. u. 34. 

Szentes, Vásárhelyi út 111. 

Kála Áruház Szentes, Apponyi tér 

C+C Áruház Szentes, Szarvasi út 

Honvéd u.15/b. 

Jókai u. 76. 

Kossuth u. 36/c 

Soós u.10. 

Rákóczi Ferenc u. 100. 

6. CBA üzletek (Farkas Antal u. 6.) 

7. Rossmann (Kossuth u. 11.) 

8. Drogeriemarkt (DM) üzlet (Kossuth u. 14.) 

 

 

További információ: 

http://www.szentes.hu/turizmus 

Vagy töltse le a MySzentes applikációt Androidra vagy IOS-re 
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