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Kiadó: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Minden jog fenntartva.

Elokészítés: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

Szerkeszto: Hazám Anita, Tervezo: All in One Nyomda Kft. Fotók: Lescsinszky Zoltán és Bakos Judit (4-5. oldal). 

A kiadványban szereplo fotók és egyedi grafikai megoldások jogvédelem alatt állnak, azokat kiemelni, más célra 

felhasználni kizárólag a kiadó írásbeli engedélyével szabad. 

A kiadó a kiadványban szereplo adatok esetleges változásából adódó károkért nem vállal felelosséget. 
Kézirat lezárása: 2017. 01. 31. 

szolnok app
A szolgáltatás kiváló lehetoséget ad a városba érkezoknek arra, hogy csupán 
telefonjukat a kezükben tartva elérjék a város turisztikai kínálatát, a helyi 
idegenforgalmi vállalkozások aktuális ajánlatait és programokat. A szolgáltatás 
iOS (iPhone) és Android platformon muködo okostelefonon használható.
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Szolnok, a Tisza fovárosa nekünk az 

otthonunk, melyre büszkék vagyunk. Ez a 

gyönyöru, emberi léptéku város két folyó 

ölelésében immár közel egy évezrede létezik. 

Szolnok páratlan természeti adottságait 

kulturális életünk sokszínusége is tükrözi.  

Ezek az értékek azok, melyekért érdemes 

eljönni hozzánk, s miközben egy varázslatos 

fesztiválon szórakozunk önfeledten, 

belekóstolhatunk a tiszai emberek páratlan 

gasztronómiájába, megismerhetjük hazánk 

legszebb, s egyben legkülönlegesebb 

repülomúzeumát, hajózhatunk a Tiszán, vagy 

éppen elmerülhetünk a sörfozés rejtelmeiben 

a Sörárium pincéjében. 

Jöjjön el, ismerje meg Szolnokot, az itt élo 

embereket, szeresse meg rendezvényeinket, 

fesztiváljainkat, s töltsön el néhány kellemes 

napot a Tisza fovárosában!
Szalay Ferenc

polgármester
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Garden Hotel Wellness és Konferencia

Szolnok város egyik legszebb zöldövezetében, a Tiszaligetben található a négycsillagos Garden Hotel Wellness és Konferencia 
szálloda, mely családi, baráti, üzleti összejövetelek kiváló helyszíne. 
Légkondicionált szobáikban televízió, minibár és internet-csatlakozási lehetoség szolgálja az odalátogató vendégek kényelmét, elso 
osztályú légkondicionált éttermük pedig a magyaros és nemzetközi ízeket kedvelo vendégeik számára egyaránt nyújt gasztronómiai 
élvezeteket.   
Egy fárasztó nap után nemcsak úszómedence, élménymedence, pezsgofürdo, finn-, aroma-, infraszauna és gozkabin, de kondicionáló 
terem, masszázs és szolárium is várja a kikapcsolódni, felfrissülni vágyó szállóvendégeket. 
A wellness mellett kialakított napozóterasz és a gyermekek számára kialakított játszótér szintén a vendégek kellemes idotöltését szolgálja.

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány        
www.gardenhotel.hu

íí íí
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Liget Hotel 

A Liget Hotel városunk egyik legszebb zöldövezetében, a Tiszaligetben található, ahonnan a városközpont 15 perc sétával könnyen 
elérheto. 
A háromcsillagos, jól felszerelt, klímás, kényelmes szobákkal, konditeremmel, magyaros és nemzetközi ételspecialitásokat kínáló 
étteremmel rendelkezo szálloda egész évben várja a kikapcsolódásra, pihenésre, sportolásra vágyó vendégeit, de üzleti összejövetelek, 
rendezvények lebonyolításának is kiváló otthona. 

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 
www.tiszaligetkft.hu

íí

íí
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Hotel Sóház 

A családias szálloda a belvárosban, a Tisza partján, csendes, hangulatos utcában épült, a gyógyfürdotol és a színháztól 150 méterre, több 
színvonalas étterem, üzlet közvetlen szomszédságában. 
Az igényesen kialakított, apartmanként használható szobák mind az egyéni, mind a családos vagy csoportosan érkezo vendégek számára 
ideális szálláslehetoséget kínálnak rövidebb, vagy hosszabb idotartamú tartózkodásra egyaránt. 
A kulturált ellátásról hangulatos reggelizo terem és drinkbár gondoskodik. 
A gépkocsival érkezo vendégek a szálloda zárt belso udvarában helyezhetik el autóikat.
A kertben kialakított villanyfényes teniszpálya pedig a szabadido kellemes eltöltését szolgálja.

5000 Szolnok, Sóház út 4.
www.sohazhotel.hu

íí íí
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Semiramis Business Hotel 

A Semiramis Business Hotel Szolnok belvárosában, a Tisza partjától néhány lépésre, a folyót és a foteret összeköto Magyar utcában 
található. 
A szálloda kiemelkedoen kényelmes és otthonos szobákat, lakosztályokat kínál a szállóvendégek részére. A nagyvonalúan kialakított belso 
terek, a minoségi bútorzatok és anyagok exkluzivitással veszik körül az odalátogatókat. 
A hotel, vendégei számára lehetoséget biztosít továbbá reptéri transzfer igénybevételére is. 

5000 Szolnok, Magyar út 23.
www.semiramishotel.hu

íí

íí íí

íí íí
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Trojka Hotel és Panzió

A Trojka Hotel és Panzió Szolnok egyik rekreációs területén, a Tiszavirág gyalogos és kerékpáros híd lábánál helyezkedik el, a Tiszaligetben. 
Vállalják családi, baráti, vállalati rendezvények, eloadások lebonyolítását. 
Az állatbarát, légkondicionált szálláshely hotel,- és a panzióhoz tartozó szobáival, fedett medencéjével, pezsgofürdojével és szaunájával 
sok szeretettel várja leendo vendégeit. 

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
www.trojka.hu

íí

íí
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Hozam Hotel

Szolnok belvárosának egyik legcsendesebb utcájában található a Hozam Hotel. 
A minikonyhával felszerelt, légkondicionált szobákat kínáló szálloda összesen ötszintes, a hotelrész emeleteit a négy évszakról nevezték 
el. A Tavasz a földszint, a Tél a harmadik emelet, az emeletek közötti közlekedést pedig panorámalift segíti. 
Az alagsorban pezsgofürdovel ellátott medence, nedves és száraz szauna, kondicionáló- és masszírozó terem, illetve szolárium szolgálja 
a felfrissülést.

5000 Szolnok, Mária út 27.
www.hozamhotel.hu

íí íí
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 Tisza Szálló és Gyógyfürdo

Szolnokon, a Tisza partján elterülo Verseghy Park, a Szigligeti Színház, valamint a Verseghy Ferenc Gimnázium közvetlen szomszéd-
ságában található a Tisza Szálló és Gyógyfürdo. 
A szálloda neobarokk stílusú épülete és berendezése máig orzi a régmúlt emlékeit. 
A Tisza folyóra és a színházra nézo szobák három emeleten, és három-féle kategóriában hivatottak a vendégek igényeit minél jobban 
kielégíteni. 
A szálloda fo vonzereje a gyógyfürdo, mely több, mint 900 méter mélyrol feltöro gyógyhatású termálvizével várja leendo vendégeit. 

5000 Szolnok, Verseghy park 1.
www.hoteltisza.hu

íí
íí

íí
íí

íí íí íí íí íí
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Holt-Tiszai Vízisport Telep

A Holt-Tiszai Vízisport Telep szép, csendes környezetben, Szolnok egyik zöldövezetében, a Holt-Tisza közvetlen közelében található, s 
biztosít szállást leendo vendégeinek. 
A nyugodt, part menti környék nemcsak a pihenni, kikapcsolódni, feltöltodni vágyó szállóvendégeket várja sok szeretettel, hanem azokat 
is, kik aktívan kívánják eltölteni szabadidejüket. 
A szállás, part menti jellegébol kifolyólag kiváló helyszínéül szolgál sportklubok edzotábor-lehetoségeinek, valamint hazai és nemzetközi 
versenyek rendezésének egyaránt. 

5000 Szolnok, Rita utca
www.szolsport.hu

íí
íí

íí íí íí
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Pelikán Vendégház

A Pelikán Vendégház a város közepén helyezkedik el, a 2014-ben átadásra került Aba-Novák Agóra Kulturális Központ közvetlen szom-
szédságában, de a Szolnok Pláza, valamint a Pelikán Bevásárlóközpont és Autóbuszállomás is a szálló 100 méteres körzetében található. 
A jól felszerelt szobákkal rendelkezo szálloda egész évben várja a kikapcsolódásra, pihenésre, felfrissülésre vágyó vendégeit. 
A Pelikán Vendégháztól a Damjanich János Múzeum is könnyen elérheto gyalogosan, de a szálló központi fekvésének köszönhetoen 
igaz ez szinte az összes látványosságra egyaránt.

5000 Szolnok, Jászkürt út 1.

íí
íí íí
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Park Panzió Étterem

A szolnoki Ipari Park területén, a belvárostól pár perces autóútra található a Park Panzió Étterem, mely 2006 óta folyamatosan megújuló 
szolgáltatásaival fogadja vendégeit. 
Az étterem üzleti tárgyalások, konferenciák, rendezvények lebonyolításának is kiváló helyszíne. 
A panzió nemcsak az Ipari Parkban lévo vállalatok, vállalkozások részére biztosít szállást és étkezést - mindezt természetesen kellemes, 
nyugodt környezetben, elérheto árakon -, de szeretettel várják a külföldrol és belföldrol érkezo vendégeiket egyaránt.

5000 Szolnok, Irinyi János u. 2.
www.szolnokpanzio.hu

íí
íí íí íí íí

22 www.szolnok.hu



23www.szolnok.hu
p

an
zi

ók
fo

g
ad

ók
ve

nd
ég

há
za

k



Bicskás Székely Fogadó

A Bicskás Székely Fogadó szép, csendes környezetben, Szolnok város zöldövezetében, a Tisza folyó és a Holt-Tisza közvetlen szom-
szédságában található. 
Jól felszerelt vendégházaikban számos szobával, továbbá apartman jellegu szobáikkal várják a pihenni vágyókat. 
A szállás edzotáborozók, kiküldetésben lévo alkalmazottak, üzletemberek, turisták, lakodalmi vendégek elszállásolására is alkalmas. 
Éttermükben pedig nemcsak ínycsiklandó menükínálattal, hanem á la carte kiszolgálással is várják leendo vendégeiket. 

5000 Szolnok, Tölgy út 7-9.
www.alcsifood.hu

íí
íí íí

íí
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Európa Étterem Rendezvény és Vendégház

Az Európa Étterem Rendezvény és Vendégház csendes, nyugodt környezetben található, közel a Tisza parthoz, a város szívéhez. 
A Vendégház szobái jól felszereltek, és árai elérhetoek a város felsooktatási intézményébe látogató hallgatók számára is. 
Az étterem igényesen összeállított menükínálatával – nevébol adódóan - nemcsak a magyar konyha hagyományos ételeivel kínálja 
vendégeit, hanem a nemzetközi gasztronómia jellegzetességeivel is megismerteti az ide ellátogatókat.

5000 Szolnok, József Attila út 83.
www.europaetterem.hu

íí íí
íí
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