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Insel der Ruhe oder der Vitalita¨t. 
Ganz wie Sie wollen!

Bisztro´ � ko¨zvetlenu¨l a medence´ne´l.

Lobbiba´r-Ka´ve´zo´. A tala´lkozo´hely.

Fine-Dining e´tterem, 
az i´nyencek tala´lkozo´helye.

A mulatsa´g-csa´rda´ban, a horga´szto´ mellett.
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Projektberuha´za´s melynek jo¨v́o´je van.
• 70 villa • 66 lakosztály

• 4 étterem • vinotéka

• lobbybár • üzletek

• fogosvorsi rendeló́ • business központ 55 m2

• gyûlés és konferencia termek 350 m2

• wellness-részleg kb. 2300 m2

• masszázs – manikûr – pedikûr

• termálvíz-fürdó́tó 500 m2

• belsó́-medence

• szauna vidék • szoláriumok

• fitness stúdió 250 m2 • fodrász

• biciglikölcsönzó́ • tornaterem 55 m2
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A Magyarország-Ausztria-Szlovákia által határolt pannon síkság az év-
ben a legtöbb napsütéses nappal rendelkezó́ régió Európa szívében. Ah-
ol a tél a legrövidebb, ott található a HIT Termál Centrum.

Ugyan hol máshol relaxálhatna
ilyen kellemesen a termálvíz-

ben, nyújtózkodhatna a napon és
élvezhetné olyan intenzíven az idó́t,
hogy minden egyes nap egy jó
„adag” szabadság is egyben. Vagy
szívesen sportol? Akkor örülhet a
kiterjedt kerékpárút-hálózatnak, a
nagyszerú́ jogging – és gyalogutak-
nak a gyönyörú́ természetben. Vagy
akár a csak 2 kilométerre található
tágas lovardának.
Egyáltalán, itt a magyar pusztán
nagy fontosságot tulajdonítanak a
lovassportnak, legyen az mú́lovag-
lás vagy sétakocsikázás a
környéken. 

Ha úton van, fényképezó́gépét min-
dig tartsa felvételre készen – a ma-
dárparadicsom természeti képei,
festó́i naplementék, nagyszerú́,
nosztalgikus épületek, kastélyok és
múzeumok bú́völik majd el Önt és
barátait is. 

Három fó́város –Bécs, Pozsony és
Budapest – kínál közeli bevásárlási
lehetó́ségeket és kulturálódási al-
kalmakat, de St. Margarethenben
az Ünnepi Játékok, vagy a parndor-
fi bevásárlóközpont is csak rövid
autóútra van az Ön relax-régiójától,
ahol az euró még többet ér.

A nyugalom vagy az e´leteŕo´ szigete
� ahogy tetszik!



Lakjon egyu¨tt a Nappal a
sundeck-lakoszta´lyban.

A kellemes otthon min-
den kényelmével a whirl -
poollal is berendezett
54 m2-es sundeck- lak -
osztályban, amelynek
közvetlen kijárata van a
napozóteraszhoz, egy
csapásra elfelejtheti a
mindennapok stressz-
hatásait. 

Emellett Önre vár az a
nehéz választás, hogy
az összesen három at-
traktív lakosztály-kia-
lakítás közül válasszon. 

A lakoszta´lyok � e´lvezettel lakni.
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Legnagyobb, 71 m2 alap-
területú́, kingsize-formá-
tumú lakosztályunkban
minden egyes nap valósá-
gos élményt jelent és a
formatervezett, értékes

Felfelé nyitott a pompás
sky-lakosztály mind az 58
négyzetmétere, mert sa-
ját napozóterasszal ren-
delkezik, ahonnan akadá-
lytalan kilátás nyílik a pan-
non síkságra. Természete -
sen itt is élvezheti saját
whirlpoolját és az ottho-
nos, exkluzív berende-
zést.

A ragyogo´ ke´k e´ghez 
a legko¨zelebb:  a sky-
lakoszta´lyban.
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berendezés csak fokozza
az élménydús hatást. 
Relaxáljon saját termál -
vizes whirlpooljában,

biztosan  visszanyeri kiváló
közérzetét.

Kingsize-lakoszta´lyunkban o¨ro¨me´t leli



E`lvezze a terma´l-whirlpoolt a 
saja´t terasza´n.
Villa-tulajdonosként vitalizáló fürdó́t vehet saját melegvizú́ 
whirlpooljában, mihelyt egy gombnyomással oldalra 
csúsztatta a fateraszt.

Fiatalos, modern, sokfunkciós
lakótér, melynek jellemzó́je a

természet, valamint az otthon
barátságos, egyéni jellege.

�My Life- villa� - urba´nus e´s modern.
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Itt megtalálja zavartalan kikap -
csolódásához és a társas együttléthez
elengedhetetlen hangulatos és rusz -
tikális lakásötletek romantikáját. 
A Country-villa tágasságával
könnyedséget és életkedvet közvetít,
és sétára csábítja gondolatainkat.

�Country-villa�.
Tipikusan vide´kies.

Eredeti és természetes, elegáns és
választékos - ezekkel a tulajdonsá-
gokkal jellemezhetó́ a „Hit-villa”-
életérzés. Az arisztokratikus vidéki
élet egyszerú́ségével és stílusos-
ságával felébreszti vágyunkat olyan
értékek, gyökerek és dolgok felku-
tatása iránt, amelyek régmúlt törté-
neteket mesélnek. �Hit-villa�. Pannon e´s csala´dias.
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Távolságok:
Bécs – Centrum 88 km
Bécs – Repüló́tér 78 km
Budapest – Centrum 159 km
Pozsony – Centrum 44 km
Gyó́r 40 km
Balaton 165 km
Osztrák államhatár 14 km
Fertó́-tó 33 km

Fekve´s e´s ele´rhet́o´se´g

HIT Real

Centrum

autópálya

w w w. h i t - r e a l . c o m    • h i t r e a l @ t - o n l i n e . h u

Információ:
HIT Corporation Kft., Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 8. • Telefon +36-96/216-687, +36-96/219-419

A HIT termál-létesítményben a pihenés hatásfoka természetesen megfizethetetlenül magas. 
Ez az egyik nyereség. A másik számokkal és tényekkel egész egyszerú́en kimutatható:
Profit-területek:
Az értéknöveló́ infrastrukturális beruházások és a célcsoport igényei alapján elkészített 
kivitelezés következtében az alábbi profit-területek állapíthatók meg:

• Lakás- és wellnesslehetó́ség a termál mellett
• Várható nagyobb árbevételek a célcsoportra irányuló telekértékesítésnek köszönhetó́en
• A gasztronómiai épületegységek bérbeadásából származó árbevételek
• Különbözó́ szolgáltatóegységek és üzletek bérbeadásából befolyó árbevételek
• Az élményfürdó́- látogatók által biztosított árbevételek
• Az üzemeltetó́ társaság általi ismételt ház-bérbeadásokból befolyó árbevételek
• Kerékpárok, csónakok stb. bérbeadásából befolyó árbevételek
• Horgászati, vadászati és lovaglási lehetó́ségek közvetítésébó́l befolyó árbevételek
• Az üzletekbó́l származó jövedelmek
• Lakóházak újbóli bérbeadásából származó jövedelmek

Laka´s e´s wellness a terma´l mellett � dupla nyerese´g.


