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Tisza Balneum Thermal Hotel

Természet testközelben
Tisza-tó partján fekvő Service4You Hotel által üzemeltett Tisza Balneum 
Hotel**** kiváló közlekedési adottságokkal rendelkezik. Budapesttől  
az M3-as, illetve a 33-as úton megközelítve másfél órányira, Debrecen 
város repterétől a szálloda 70 kilométerre található. 

Az 1,8 hektáros területen elhelyezkedő szállodakomplexumot egy 
háromszintes 51 szobás főépület és 8 különálló kétszintes ház alkotja, 
ahol további 16 lakosztály áll a vendégek rendelkezésére. 

A szállodához tartozó parkban gépkocsi parkoló, a tó partján csónak- 
kikötő, napozó és horgászstégek állnak a vendégek rendelkezésére.

A Spa részben található belső és kültéri medencék, szaunák, gőzfürdő, 
jacuzzi és fitness terem egyedülálló relaxációs élményt nyújt vendégeinek, 
hiszen a csend és a természet közeli környezet, a nyugalom harmóniája 
és az intenzív kikapcsolódás feltételeit teremtik meg.

A négycsillagos szálloda ideális helyszínt és pontos szervezést biztosít 
minden esetben a különféle rendezvények számára, legyen szó konfe- 
renciáról, kiállításról, családi ünnepségről, esküvőről vagy szakmai work-
shopokról.  A konferenciákra és egyéb rendezvényekre érkező vendégeket 
egy 200 fős és egy 120 fős szekcionálható különterem várja.

A 150 férőhelyes Platán Étterem nemzetközi konyhával, Tokaj környé-
ki borokkal, tóparti hangulatos 100 fős terasszal várja vendégeit, ahol a  
vacsorája közben megcsodálhatja a kivételesen gyönyörű tiszai naple-
mentét. 

Hazánk egyik leggyönyörűbb és legkalandosabb vízi világában, a Tisza-tó 
vadregényes szigetén, Magyarországon egyedülálló élménypark épült  
Kalandsziget névre keresztelve.

Ezen kívül folyamatosak az újítások is a szállodában. Idén tavasszal a Tisza 
Balneum Hotel megkapta a KidsOasis négy szélforgós családbarát szál-
loda minősítését; a fejlesztés olyan elemeket tartalmaz, mint a család- és 
bababarát szolgáltatások fejlesztése, a MóKaland® játszóház kialakítá-
sa, valamint az étterem és szállodai szobák gyerekbaráttá tétele. A Tisza  
Balneum Hotel törekszik arra, hogy a nagycsaládosak is kikapcsolódhas-
sanak a vadregényes Tisza-tó partján, úgy hogy minden szükséges eszköz 
a rendelkezésükre álljon.
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Kedves Olvasó! Ötéves a Kia Magazin! Eddigi élete alatt pontosan követte a Kia 
pályáját, szinte ugyanazt az utat járta be röviden, mint maga a 
márka történelme során. 2010-ben szerény 34 oldallal indultunk, 
ma pedig már 60-nal büszkélkedhetünk, így nemcsak az autótechni-
kai és a piaci újdonságoknak jut sokkal több hely, de bővebben 
foglalkozhatunk másik fő vállalásunkkal, a koreai kultúra magyar-
országi megismertetésével és a Kia karitatív tevékenységének bemu-
tatásával is. Ahogy korábban mindig, olvasóink az autóipari újdon-
ságok mellett a mostani lapszámban is találkozhatnak koreai 
művészekkel, és egy kis ízelítőt kapnak a tradicionális építészet 
múltjából, jelenéből is.

Jó szórakozást!
Nagy Norbert

A Kia Motors Hungary
országigazgatója

Kövess minket a Facebook-on!

Kedves Olvasó!
A Kia idén több, kerek jubileumot is ünnepel. Szlovákiai, zsolnai üzemünkben elkészült a kétmilliomodik 
autó, és Magyarországon gazdára talált a tízezredik cee’d-modell! Hogy jó úton járunk, azt mi sem 
bizonyítja ékesebben, mint hogy eladásaink és piaci részesedésünk folyamatosan emelkedik. A Kia immár 20 
éve van jelen a magyar autópiacon, sikeres évek állnak mögöttünk, és üzleti, kereskedelmi eredményeink 
mellett a sikert a közeli és a távolabbi jövőben folyamatosan megújuló és bővülő modellpalettánk is segíti: 
idén megérkezett a vadonatúj Sorento, felfrissült a Rio, a Venga, jön az új Optima, és őszre a cee’d-család 
is megújul. Kia Magazinunk immáron ötödik születésnapját ünnepli, és ahogy korábban mindig, olvasóink 
az autóipari újdonságok mellett a mostani lapszámban is kalandozhatnak a koreai kultúra berkeiben: 
találkozhatnak koreai művészekkel, ízelítőt kaphatnak a tradicionális koreai építészet múltjából, jelenéből, 
és megismerhetik a Kia karitatív tevékenységét is.

A Kia száguld, élvezzék velünk az utazást!

Jó szórakozást!
Jong-Kook Lee

A Kia Motors Hungary elnöke

Kövess minket a Facebook-on!

Kedves Olvasó!
A Kia idén több, kerek jubileumot is ünnepel. Szlovákiai, zsolnai üzemünkben elkészült a kétmilliomodik 
autó, és Magyarországon gazdára talált a tízezredik cee’d-modell! Hogy jó úton járunk, azt mi sem 
bizonyítja ékesebben, mint hogy eladásaink és piaci részesedésünk folyamatosan emelkedik. A Kia immár 20 
éve van jelen a magyar autópiacon, sikeres évek állnak mögöttünk, és üzleti, kereskedelmi eredményeink 
mellett a sikert a közeli és a távolabbi jövőben folyamatosan megújuló és bővülő modellpalettánk is segíti: 
idén megérkezett a vadonatúj Sorento, felfrissült a Rio, a Venga, jön az új Optima, és őszre a cee’d-család 
is megújul. Kia Magazinunk immáron ötödik születésnapját ünnepli, és ahogy korábban mindig, olvasóink 
az autóipari újdonságok mellett a mostani lapszámban is kalandozhatnak a koreai kultúra berkeiben: 
találkozhatnak koreai művészekkel, ízelítőt kaphatnak a tradicionális koreai építészet múltjából, jelenéből, 
és megismerhetik a Kia karitatív tevékenységét is.

A Kia száguld, élvezzék velünk az utazást!

Jó szórakozást!
Jong-Kook Lee

A Kia Motors Hungary elnöke

Kövess minket a Facebook-on!



Milliomosok

Kia Soul
pápamobil

A Kia számára fontos, hogy az általa nyújtott segítségnek ne csak 
hírértéke legyen, az adomány, a támogatás az emberek hasznára váljon. A 
délkelet-afrikai Malawi Köztársaság déli részét, Nsanje-tartományt sújtó 
legutóbbi árvízben közel 200 ember lelte halálát, és 200 ezer lakost 
telepítettek ki. A Kia Motors – összefogva a koreai bázisú International 
Vaccine Institute (IVI) szervezettel – 50 ezer ember beoltásához elegendő 
(110 ezer dózis), kolera elleni vakcinával segíti a súlyos helyzet 
megoldását. 2012 óta a Kia elkötelezte magát, hogy javít az elmaradott 
térségek lakóinak életminőségén, ezért orvosbiológiai és egészségügyi 
kutatásokat is támogat: a Green Light Projecten keresztül évi kétmillió 
dollárt fordít erre a célra.

Afrikai 
életeket 
ment a Kia

Együtt,
muködnek

Beoltva

Megbízható

Dupláztak

Völgyjárók



Pikánsabb
Továbbra is eleven, mozgékony városi kisautó a Picanto, 
de az idei modellfrissítéssel igényesebb és még vagányabb lett.

Ét-trend

Újhullám
Kia Novo





Ösvényre, Soul!
Valódi terepjárót faragott városi szabadidoautójából a Kia. 
A Trail’ster nem mindennapi összkerékhajtással fut.



Imázs
Az autóiparban ritka, hogy a szakma és 
a nagyközönség egyöntetuen boruljon térdre egy sorozatközeli 
állapotú formatanulmány elott. A Kia új kombija megközelítette ezt az ideált.



Ötletparádé a pálya szélén

Fagylaltoskocsi, másfélszer 

Sikeres észak-amerikai motorsportjelenlétét különleges tanulmányautókkal 
ünnepelte meg a Kia. A négy koncepció az autóversenyzés hátországának 
négy, meroben eltéro aspektusát vizsgálta.

Igyunk áldomást!



Minden kezdet 
könnyu

Civilben is versenyzo

Két
keréken
is innovatív



Józan ész!

A Kia mérnökei ötletes 
félhibrid hajtáslánccal rukkoltak elo 
az Optimában, a rendszer bármelyik 
másik modellbe is könnyen beépítheto.



Optimális

Az elod sikereket hozó erényeit megtartva, de friss márkaarculatot teremto formával 
és a legkorszerubb technológiákkal készül új hódításra a 2016-os Kia Optima.



KIA magazin olvasói kedvezmény a Service4You szállodáiban.

Válasszon ajánlataink közül a www.s4yhotels.hu oldalon.
Foglaláskor ne felejtse el megadni a KIA kódot!

www.s4yhotels.hu

Featuring

Kedvezménykód: S4YKIA28
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Kívánságkosár



Négy év siker után megújult a Kia egyik legkedveltebb modellje, a Rio. Újra csábít.
CSÚCSRA TÖR



Közlegény
A személyautók mellett 

a Kia tucatnyi katonai jármuvet is 
gyárt, a KM420 az alapmodell.

Kiák, másképp



Elorelép

A Sorento alapjaiban új, frissebb, kifinomultabb és sokkal technikásabb is, 
mint valaha. Igazi prémiumkategóriás utazóautó.





Alázat és koncentráció, harmónia és erő, összekulcsolt kezek, lehajtott 
fejek, dacos diadallal teli szempár – nem szokványos sportfotók töltötték 
meg a Koreai Kulturális Központ kiállítóterét idén februárban és 
márciusban. Sulyok László fotói ékesszólóan mesélnek – de vajon miről?

A pillanat muvészete



Élheto történelem
A hagyományos koreai építészetre ugyanaz a tradíciókból és természetközeliségbol 

táplálkozó logika jellemzo, mint a nép kultúrájának oly sok egyéb aspektusára.



Híd a hasonlók között
2012 óta muködik koreai kulturális központ Budapesten.





A duplakuplungos váltó trükkös és zseniális muszakiságú 
szerkezet. A Kiáé hétfokozatú!

Suru
RobotkézAz 1,6-os után itt a vadonatúj, csupa technika, egyliteres turbós Kia-benzinmotor!





„Egyszer élünk.
A cukorbetegség figyelmet követel”

Diabétesz-oktatóprogramjával, a 
Belevalókkal az idén 10 éves Egy Csepp 
Figyelem Alapítvány pedagógusokat készít 
fel arra, hogyan gondozzák a diabéteszes 
gyermekeket az óvodákban, és milyen 
módon könnyíthetik meg beilleszke-
désüket a közösségekbe.



Kar`nak szakmai t`mogat`s`t, ennek eredmh- Kia és  az  Egy Csepp Figyelem Alapí tvány
A Kia Motors  Hungary és  országos kereskedői  
hálózata  szívügyének tekint i  a  kisgyerekek 
helyzetén javí tani  akaró Belevalók-programot ,  
mélyen átérezve a  cukorbetegek problémáját .  A 
Kia számára rendkívül  fontos ,  hogy ebben részt  
vehessen,  segí thessen,  ezér t  2014-ben megál lapo-
dot t  az  a lapí tvánnyal ,  és  immáron második éve 
anyagi lag támogat ja  a  szervezetet .  Ennek kereté-
ben minden Magyarországon eladot t  Kia után mind 
az importőr,  mind az ér tékesí tő  márkakereskedés 
500-500,  azaz autónként  összesen 1000 for intot  
adományoz,  amely éves szinten több százezer  
for intot  je lent .  Aki  tehát  Kiát  vásárol ,  gondol jon 
arra ,  hogy autóválasztásával  nem csupán egy 
kiváló termék,  de egy el ismerésre  mél tó  és  nagyon 
fontos  ügy segí tése  mellet t  is  döntöt t . . .



Gondtalan autózás
Új flottakezelési programot indít a Kia, együttmuködésben az Arval Magyarországgal. 
A kis- és közepes vállalkozásokat célozzák meg a különösen versenyképes egyedi termékükkel.



Prémiumélmények
  jönnek…



Természetes
vonzalom

A Kia mérnökei ötletes 
félhibrid hajtáslánccal rukkoltak elo 
az Optimában, a rendszer bármelyik 
másik modellbe is könnyen beépítheto.



A Hazai pálya

A tízezredik Magyarországon értékesített Kia cee’d, egy dízelmotoros SW-kombi 
Debrecenbe, Szabó Lászlóhoz került, aki 1976 óta vezet. Ez lesz a tizedik saját autója.
- Mikor tudta meg, hogy éppen a jubileumi példány lesz az öné?
Nem sokkal az átadás előtt derült ki, és nagyon örültem, hiszen nálam is kerek a szám, 
ráadásul ez az első kocsim, amit szalonban vásároltam.
- Tudatosan választotta a Kiát?
Igen! A fiam egy multicégnél dolgozik, ahol nagyon sok Kia fut vállalati kocsiként. 
Régóta mondogatta, hogy mennyire szereti a cee’det, és nagyon elégedett vele, így 
kíváncsiságból én is megnéztem. A forma eleve tetszett, de mivel taxisként dolgozom, 
számomra fontos a helykínálat, a praktikum, no és persze a kényelem, hiszen az autó 
jóformán a második otthonom.
- Tehát meggyőzte a cee’d?
Abszolút, egy kollégám ugyanilyen modellel dolgozik, és csak pozitív tapasztalatokat szerzett 
vele. A 7 év vagy 150 ezer kilométeres garancia pedig egyedülálló nyugalmat biztosít.A 
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Egyre erosebben

Használtként is





Hotel Sopron

www.hotelsopron.hu • www.facebook.com/hotelsopron

Sopron, Fövényverem 7. • Tel.: +36 99/512 261 • info@hotelsopron.hu

„Ahonnan látszik a város
és mosolyog a Nap feléd” 

SZÓRAKOZÁS ÉS
KIKAPCSOLÓDÁS BÉCSBEN
Premium kétágyas szobában félpanzióval, bécsi utazással

10.000 Ft / fő / éj
Főszezoni felár (2015. 07. 01 – 08. 31. közö� ): 1.500 Ft / fő / éj

Érvényes: 2015. 01. 02 – 12. 20. közö�  min. 3 éj foglalás esetén standard kétágyas
szobában, kivéve kiemelt időszakok. Az idegenforgalmi adó külön  zetendő.
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