Makó gazdaságának egyik legfontosabb eleme a turizmus. Makó Város
Önkormányzata feladatának tekin , hogy segítse a turisz kában ak v
szerepet vállaló szolgáltatói szektor fejlődését, számukra minőségi védelmet
nyújtson, emelle a városi turizmus jó hírnevét védve és hosszú távú
céljait segítve, a Makóra látogató vendégek számára meghatározza a garantáltan kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújtó üzletek, vállalkozások körét.
Makó városa ezért alapíto a meg a Best of Makó turisz kai védjegyet
szálláshely, vendéglátás és egyéb szolgáltatások kategóriában. Ezzel független minősítési rendszerként, évről évre megújulva állandó, magas színvonalat,
megbízható minőséget garantál a helyi szolgáltató szektorban.

One of the most important parts of Makó is tourism. The main task of the
Government of Makó is to assist in both qualita ve and quan ta ve
development of the tourism’s ac ve sector providing them quality protec on.
In addi on, by protec ng the good reputa on of the town’s tourism and
providing its long-term goals, we would like to guarantee a wide range of
high quality services of shops and businesses for guests visi ng us.
Therefore, the town of Makó has founded the ”Best of Makó” tourism
trademark in accommoda on, hospitality and other services categories.
Thanks to this independent ra ng system it is renewed year a er year and
guarantees high standards and reliable quality among the local services sector.

A 2017-es év díjazo jai kategóriánként:

Winners of 2017 by category:

Szálláshely: Bástya Hotel

Accommoda on: Bástya Hotel

Vendéglátás: Kelemen-Ház

Hospitality: Kelemen-Ház

Egyéb szolgáltatások: Orchidea Testépítő Szalon
www.orchideamako.hu

Other services: Orchidea Testépítő Szalon
www.orchideamako.hu

Szerkesztés: Infopont Makó Tervezés: Bertus Barcza Anikó Városi fotók: Naszradi András Kiadó: Innovariant Nyomdaipari K . Kiadás éve: 2017

Bevezető

Introduc on

Kedves Olvasó!

Dear Reader!

Makó város polgármestereként kiemelten fontos gazdasági
ágazat számomra a turisz ka. Ennek fejlesztését tűztük ki
terveink egyik meghatározó céljaként. A kezében tarto
kiadvány is ennek egy kicsiny, de meghatározó szelete. A
városunkban található, turisz kában releváns szállásokról,
vendéglátóhelyekről és szolgáltatással foglalkozókról kaphat
betekintést. Prospektusunk számukra is igen lényeges megjelenési felület, hiszen ezen keresztül szólítják meg Önt, ajánlják magukat. Bízom benne, hogy a kiadványt tanulmányozva
megtalálja a kedvére valót és ellátogat hozzánk, a Maros-par
kis ékszerdobozba: Makóra.

As mayor of Makó town, tourism is an important industry for
me. We proposed it as a deﬁning goal to improve it further.
The brochure you now hold in your hand is a small but deﬁning
piece of this. You can get an insight into the tourism related
accommoda on, restaurants and service providers of our town.
Our booklet is an essen al adver sement for them as well, since
they can introduce and promote themselves to You. I am conﬁdent
that reading this brochure helps to ﬁnd what is suitable for
you and you will visit us, the jewel-box of the River Maros: Makó.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Farkas Éva Erzsébet
mayor

Jelmagyarázat a tartalmi és térképes oldalakhoz Legend for the content and map pages
Turisz kai látnivalók
Tourist sights
Szálláshelyek
Accommoda on
É ermek
Restaurants
Cukrászdák, kávézók
Pastry shops, Cafes
Falatozók, sörözők, borozók
Snack and Beer Bars, Wine Taverns

Férőhelyek száma
Available beds
SZÉP Kártya
Wi-Fi
Nem dohányzó
Non-smoking
Légkondicionálás
Air-condi oning
Törölköző
Towel

Televízió
Television
Saját parkoló
Private parking
Felszerelt konyha
Well-equipped kitchen
Kávézó
Cafe
Reggeli
Breakfast
É erem
Restaurant

Etetőszék
Highchair
Hűtőszekrény
Refridgerator
Kerékpárbérlés
Bike rental
Grillezési lehetőség
Barbeque
Kisállat
Pet-friendly
Mosógép
Washing machine

Hajszárító
Hairdryer
Terasz
Terrace
Akadálymentesíte
Disabled
Bográcsozás
Open-aired cooking
Teljes ellátás
Full pension
Játszótér
Playground

3

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK SUPPLEMENTARY SERVICES
1 PORTÉKATÁR

4

2

Makó, Széchenyi tér 10.
Nyitva: Hé ő-Szombat: 8.00-20.00
+36 20 235 7114
GPS: 46.2151960, 20.4754490
www.facebook.com/makoiportekatar

www.mako.hu
Makó, Széchenyi tér 13-15.
www.facebook.com/infopontmako
+36 62 210 708
GPS: 46.2146965, 20.4747505
@ infopont@mako.hu
H-P: 9:00-18:00, SZO 10:00-13:00, szezonban meghosszabbíto nyitva tartás

A Makói Portékatár - Souvenir Shop a Korona Szolgáltató Központban
található. Több mint 30 környékbeli termelő, kézműves és alkotó termékeivel várja elsősorban a Makóra érkező turistákat. Kapható i vörös- és
fokhagyma, többféle hidegen sajtolt olaj, gyümölcsbor, levendula- és
rózsazselé, ízletes akác- és mentaszörp. Természetesen a klasszikus
hűtőmágnes, a gyöngyfűzö és bőrékszer is remek ajándék a kínálatunkból.
Látogasson el Ön is a Makói Portékatárba!

A 2002 óta működő makói Tourinform Iroda 2016 márciusától új helyen,
megújulva, Infopont Makó néven várja a helyieket és a városba látogató
belföldi és külföldi turistákat egyaránt. Az új városi arculat elemeit felhasználva egy barátságos, világos, tágas városmarke ng irodát alakítottunk ki. A turisz kai kiadványok á ekintését kényelmes vendégtér szolgálja.
Az iroda szerepe Makó városának képviselete kiadványokkal, kitelepülésekkel, kiállításokon való részt vétellel, nyomtato és elektronikus megjelenésekkel. Szezonban kerékpárbérléssel, vezete kulturális városnézéssel is bővítjük szolgáltatásunk körét.

The Makó Souvenir Shop is located in the ground ﬂoor of the former
”Korona”. Products from more than 30 local producers, cra smen and
ar ﬁcers are wai ng mainly for tourists arriving at Makó. Onion and garlic,
several kinds of cold-pressed oil, fruit wine, lavender and rose jelly, delicious
acacia and mint syrups are all available here. Naturally classic fridge magnets,
beaded and leather jewelry are all great gi s from our supply. Do visit us
in the Makó Souvenir Shop!

The Tourinform Oﬃce of Makó a'er 14 years of opera on moved to a new
loca on – 13-15 Szechenyi Square – under a new name „Infopont Makó”.
We await locals, domes c and foreign visitors alike. With the use of the
town's new image elements, we have created a friendly, light, large
marke ng oﬃce. A comfortable guest area serves the overview of the
domes c tourist informa on brochures. Furthermore the oﬃce's role
is to represent the town of Makó with brochures, par cipa ng on events
and exhibi ons, printed and online presence. During the season we also
provide bycicles for rent and organize cultural guided tours.

HOTELEK HOTELS
3 BÁSTYA HOTEL***
@

Makó, Szegedi utca 2.
+36 62 214 224
info@bastyahotelmako.hu

www.bastyahotelmako.hu
GPS: 46.2139523, 20.4735249

4 GRAND HOTEL GLORIUS****
Makó, Csanád vezér tér 2.
+36 62 511 060
@ info@glorius.hu

www.glorius.hu
GPS: 46.2157843, 20.4746055

A Bástya Hotel Makó szívében hívja és várja a pihenni vágyókat. A hotel
a világszínvonalú gyógy- és wellness fürdőtől, a Hagyma kumtól – melyet
Makovecz Imre terveze – csupán néhány perc sétára (kb. 100 m-re)
található. Vendégeink 15 db összkomfortos, klima zált szoba közül
választhatnak, melyek kialakítása során igen nagy hangsúlyt fekte ünk
az elhelyezésre, hogy vendégeink zavartalanul, csendben pihenhessenek.
Legyen Vendégünk, sok szerete el várjuk!

A Grand Hotel Glorius Makó az országban egyedülálló design szálloda,
mely az 1920-as évek nagyvilági hangulatát idézi. Az art deco ihle e
négycsillagos hotel a belvárosban, a Hagyma kum Gyógyfürdő közvetlen
szomszédságában várja vendégeit, 37 egyedien kialakíto szobával,
különleges gasztronómiai kínála al és kiváló wellness szolgáltatásokkal
saját wellness részlegén.

The ”Hotel Bástya” welcomes and invites guests into the heart of Makó.
The hotel is located only a few-minute walk (about 100 metres) from
the world class health and w ellness thermal ba th – the Hagyma kum,
planned by Imre Makovecz. Our guests can choose from 15 aircondi oned
rooms which we designed in a way that you can rest completely
undisturbed. Be our guest, we warmly welcome you!

The Grand Hotel Glorius Makó is a unique design hotel of Hungary,
evoking the cosmopolitan atmosphere of the 1920’s. Inspired by Art
Deco, our four-star hotel is located in the downtown, right next to the
Hagyma kum Thermal Bath, with 37 unique rooms, oﬀering a range of
gastronomical speciali es and excellent wellness facili es.
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APARTMANOK, VENDÉGHÁZAK APARTMENTS, GUEST HOUSES
5 ABAKUSZ APARTMANOK
4

Makó, Szegedi utca 1. 2/10.
+36 20 401 9170
@ abakuszapartman@gmail.com

www.facebook.com/abakusz.apartman.mako
GPS: 46.2141363, 20.4732318

6 ADÉL APARTMAN
5

Makó, Makovecz tér 2/A. B. 1/1.
+36 30 827 8355
@ info@apartmanadel.hu

www.facebook.com/adelapartman
GPS: 46.2160441, 20.4737171

@
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Abakusz apartmanok Makó - szálláshelyek közvetlenül a Hagyma kum
gyógyfürdő melle ! Az apartmanjaink önellátó szállást kínálnak, melyekről csodás kilátás nyílik a fürdőre. Az apartmanokban étkezősarokkal
elláto jól felszerelt konyhák, síkképernyős TV-k, Wi-Fi, ülősarkok, valamint
zuhanyzós, saját fürdőszobák állnak rendelkezésre.

Makó központjában a Hagyma kum fürdő bejáratával szemben található
1. emele lakás. Az apartman két hálószobával, konyha-étkezővel, fürdőszobával és WC-vel felszerelt. A teljesen felújíto , korszerűen felszerelt,
klima zált, erkélyes szálláshelyünkben ingyenes WI-FI és led TV áll rendelkezésre. Vendégeink számára 20 %-os fürdő belépő kedvezményt biztosítunk.

Abakusz Apartments Makó – Accommoda ons close to the Hagyma kum
Thermal Bath! Our apartments oﬀer self-catering services and a
spectacular view to the spa. We are wai ng our guests with well-equipped
kitchens, LCD TVs, Wi-Fi, sofas, and private bathrooms with shower.

The apartment is located in the center of Makó, at the opposite side
of the Hagyma kum Spa’s entrance. The accommoda on oﬀers two
bedrooms, a kitchen / dining room and a bathroom. It is fully renovated,
well-equipped, air-condi oned and it has a balcony, free Wi-Fi service and
led TV to serve the guests’ needs. We oﬀer a 20% discount from the
entry cket prices of the spa.

APARTMANOK, VENDÉGHÁZAK APARTMENTS, GUEST HOUSES
7 ALLIUM APARTMAN
6900 Makó, Szép utca 19.
+36 30 215 1585
@ alliumapartman@gmail.com

www.alliumapartman.hu
GPS: 46.2179377, 20.4701375

8 APARTMAN CENTER
16

6900 Makó, Szegedi utca 1/A. Fsz.2.
www.apartmancenter.hu
+36 20 330 3051, +36 30 582 3473 GPS: 46.2141362, 20.4732318
@ info@apartmancenter.hu

4

@

A szálláshely Makó város szívében, 2016-ban teljesen felújíto apartmanházként várja öt különálló apartmannal kedves vendégeit, minden
igényt kielégítő szolgáltatásokkal. Az ide látogató luxus körülmények
közö érezhe magát a szezonális kültéri medencében és a szaunában.
A kertben buja növényzet, grillezési lehetőség, lounge és napozó terasz
várja a kedves ide utazó, pihenni vágyó vendégeket.

A Hagyma kum Gyógyfürdőtől 30 méterre található Apartman Center
igényesen felszerelt, nem dohányzó, klímás, két szobás, fürdőszobás,
konyhás, étkezős, előszobás apartman. A szálláshely Makó főutcáján, a
város wellness-, gyógy-, sport-, bevásárló-, kulturális- és szórakoztató
központjában található. Kitűnő szálláshely: wellness hétvégékre - 5-10-15
napos gyógykúrákra, gyerekek úszás–tenisz oktatására, Maros-par
túrákra. Kedvezményes fürdőjegyet biztosítunk a fürdőbe.

The accommoda on awaits its guests in the heart of the town. It was
fully renovated in 2016. The apartment house oﬀers ﬁve separate rooms
and modern services. Visitors can feel themselves in a luxury atmosphere
thanks to our seasonal outdoor pool and sauna. The garden with lush
vegeta on, barbecue, lounge and sun terrace awaits guests longing
for relaxa on.

The ”Apartman Center” is located only 30 metres from the Hagyma kum
Spa, has well equipped, non-smoking, air condi oned rooms as well as
a bathroom, kitchen and dining room. The accommoda on can be
found in the main street of Makó, where the town’s wellness, health,
sport, shopping and cultural center is. A ﬁne accommodaton for wellness
weekends - 5-10-15 days long health treatments, children swimming and
tennis lessons, hikings near the bank of Maros. We also oﬀer discounted
entry ckets to the spa.
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APARTMANOK, VENDÉGHÁZAK APARTMENTS, GUEST HOUSES
9 ARANYHÍD VENDÉGHÁZ
17

Makó, Szegedi utca 62.
+36 20 259 6373
@ ahpanzio@gmail.com

www.ahpanzio.hu
www.facebook.com/ahpanzio
GPS: 46.2097480, 20.4617109

10 ÁGNES APARTMAN
10

Makó, Erdei Ferenc tér 13.
+36 30 416 3641

@ agnes.haz@gmail.com
GPS: 46.2140640, 20.4869145

@
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A Makói Hagyma kum Gyógyfürdőtől és a Maros Kalandpar ól alig több
mint egy kilométerre található Aranyhíd Vendégház teljesen megújult,
o honos, gyerekbarát környezetben várja a Makóra látogatókat. A Vendégházban három jól felszerelt szoba és öt jól felszerelt konyhával is
rendelkező tágas apartman található. Vendégeinknek a Hagyma kum
belépő árából 20% kedvezményt biztosítunk. A kerthelységünkben bográcsozási, grillezési lehetőség térítésmentesen áll rendelkezésére.

A szálláshely a 43-as főút melle található, öt perc sétára a belvárostól és
z percre a Hagyma kum Gyógyfürdőtől. A vendégek részére két kétágyas
és két négyágyas szoba biztosítja a gondtalan pihenést, továbbá a minden
igényt kielégítő, komple en felszerelt konyha, ebédlő és nappali áll rendelkezésükre. Kisgyermekek o honias elhelyezése gyermekbútorokkal biztosíto . Gépkocsival érkezők részére zárt udvari parkolási lehetőség van. A
szálláshelyen kialakíto unk grillezésre, bográcsozásra alkalmas helyet.

The completely renewed, cozy, child-friendly Aranyhíd Pension awaits
the guests of Makó only 1 km away from both the Hagyma kum Thermal
Bath and the Maros Adventure Park as well. In the guesthouse three rooms
and ﬁve apartments can be found, the la er with well-equipped rooms
and kitchens which allow a comfortable stay for several days. We oﬀer a
20% discount for our guest from the entry ckets of the Hagyma kum spa.
In the garden area outdoor cooking and grilling are available free of charge.

The accommoda on is located near the main road nr. 43, 5-minute walk
from the center and ten minutes from the Hagyma kum spa. Two
rooms with double beds and two rooms with four beds ensure the
carefree holiday, as well as a high standard, fully equipped kitchen, dining
room and living room. Small children can feel like home thanks to the
children’s furniture. An inside parking lot is available for those who arrive
by car. We oﬀer grilling and cooking spot in the yard.

APARTMANOK, VENDÉGHÁZAK APARTMENTS, GUEST HOUSES
12 BORKA APARTMAN

11 BÉRPALOTA APARTMAN
Makó, Széchenyi tér 8/B.
+36 70 368 3374

@ karolyigold@gmail.com
GPS: 46.2146886, 20.4740382

6

Makó, Kossuth utca 3.
+36 30 827 8355
@ info@borkaapartman.hu

www.borkaapartman.hu
GPS: 46.22083800, 20.4777524

@

Makó központjában, a Hagyma kum Gyógyfürdő melle álló Bérpalota
Apartman városra néző erkéllyel felszerelt szobákat és ingyenes parkolást
kínál. A Bérpalota étkezővel, teljesen felszerelt konyhával, TV-vel, valamint
saját hajszárítóval és káddal elláto fürdőszobával rendelkezik. A környéken számos é erem és kávézó várja a vendégeket. A legközelebbi buszmegálló 400 méterre, Szeged városa pedig 30 km-re fekszik. A szálláshely a
Hagyma kum Gyógyfürdőbe kedvezményes árú jegyeket kínál.

Makó központjában a buszpályaudvar közelében, a makói Hagyma kum
Gyógyfürdőtől 500 méterre található a 2012-ben teljesen felújíto
apartmanházunk. Négy külön bejáratú, korszerűen felszerelt igényesen
kialakíto , klima zált apartman várja a kedves vendégeket. A Hagyma kum Gyógyfürdő belépő árából 20% kedvezményt biztosítunk.

The Bérpalota Apartment is located in the center of Makó, near the
Hagyma kum Thermal Bath and oﬀers rooms with a balcony, view of the
town and free parking. The accommoda on is available with a dining area,
a fully equipped kitchen, a TV and a bathroom with hairdryer and bathtub.
In the neighbourhood numerous restaurants and cafés await guests.
The nearest bus stop is 400 metres and Szeged lies 30 km away. The
apartment also oﬀers discounted entry ckets of the Hagyma kum Spa.

Our fully renovated apartment house can be found in the center of
Makó, near the bus sta on and only 500 metres away from the Hagyma kum Themal Bath. Four separate, modernly equipped and tastefully
designed, air-condi oned apartments await our guests. We oﬀer a 20%
discount from the entry ckets of the Hagyma kum spa.
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APARTMANOK, VENDÉGHÁZAK APARTMENTS, GUEST HOUSES
13 FÜRDŐVENDÉG APARTMAN
Makó, Makovecz tér 2/A. Fsz. 2.
+36 20 923 5565
@ igazne.aranka@gmail.com

www.furdovendegapartman.hu
GPS: 46.2157054, 20.4747781

14 GARDEN VENDÉGHÁZ
16

@

Makó, Járandó Tanya 111.
www.gardenvendeghazmako.hu
GPS: 46.2102222, 20.5281111
+36 20 413 1473
gardenvendeghazmako@gmail.com

@

@
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A Fürdővendég Apartman a Hagyma kum Gyógyfürdő főbejáratától
50 méterre található, csendes környezetben, elő e a Makovecz tér és
Zenepavilon. Az apartman 2-6 fő elszállásolására alkalmas. Két egymásba
nyíló szoba, egy hálófülke, fürdőszoba, teljesen felszerelt konyha áll
a vendégek rendelkezésére. Ingyenes számítógép használat, Wi-Fi, mosószárítógép, villanytűzhely grillező sütővel, kis ágy, etetőszék.

Makó egyik legszebb zöld öveze vendégháza a város közvetlen közelében,
az M43-as autópályától pár percre várja családias környezetben, wellness
szolgáltatásaival és erdélyi ízekkel a pihenni és kikapcsolódni vágyó vendégeit. A 3000 m2-en elterülő birtok ad helyet a 16 fő befogadására alkalmas
vendégház, illetve é erem épületeinek. A szolgáltatások közö grill-ház,
ﬁnn- és infra szauna, sódézsa és jacuzzi teszi teljessé a pihenést. A szálláshely szezonban rendezvénysátorral egészül ki, ahol különféle zenés programok színesí k a kínálatot.

The Fürdővendég Apartment is located 50 metres from the main entrance
of the Hagyma kum Themal Bath in a quiet environment, on the opposite
side of the Makovecz square and Bandstand. The apartman is suit able
for 2-6 people. Two interconnec ng rooms, a bedroom, a bathroom
and a well equipped kitchen is available for guests. Free computer use,
Wi-Fi, washer-dryer machine, electric oven with grill, a crib and high chair
are also accessable.

The guest house is located in one of the most beau ful green zones of Makó,
only a few minutes away from the M43 highway. The accommoda on awaits
its guests with a family atmosphere, wellness services and Transylvanian
ﬂavors. The property is situated on 3000 m2 and houses accommoda on
for 16 people and a restaurant in its buildings. Addi onal services include a
grill-house, Finnish and infrared saunas, salt water hot tub and jacuzzi. During
high season the accommoda on is expanded with a tent for events, where a
variety of music programmes are held.

APARTMANOK, VENDÉGHÁZAK APARTMENTS, GUEST HOUSES
15 GESZTENYE APARTMAN
Makó, Teleki László utca 11.
+36 20 337 5177
@ gesztenyemako@gmail.com

16 HAPPY APARTMAN
www.facebook.com/HappyApartman
Makó, Széchenyi tér 2/B. 1/5.
+36 30 570 7965
GPS: 46.2142690, 20.4734029
@ happyapartman2016@gmail.com

www.gesztenyemako.hu
www.facebook.com/gesztenyemako
GPS: 46.2170780, 20.4732559
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Modern, eszté kusan berendeze , új apartmanunk a Makói Hagyma kum
Gyógyfürdőtől 100 méterre található. A szálláshely 2 különálló, egy 1 szobás
és egy 2 szobás apartmanból áll, francia és egyszemélyes ágyakkal, jól felszerelt konyhával és igényes fürdőszobával. A kerthelyiségben egy grillezésre
alkalmas hely várja a vendégeket, a sütéshez minden eszközt biztosítunk. A
fürdőbe 20% kedvezményre jogosító kártyát adunk vendégeinknek. Hazautazásuk elő erede makói vörös- és fokhagyma vásárlására biztosítunk lehetőséget.

A Hagyma kum Gyógyfürdőtől 50 méterre, a városközpontban található
Happy Apartman o honos, „vidám” hangula al várja kedves Vendégeit.
A légkondícionált szálláshely erkéllyel, jól felszerelt konyhával, saját fürdőszobával és díjmentesen használható Wi-Fi-vel rendelkezik. Az apartman
elő ingyenes, nyilvános parkoló található. 20%-os kedvezményt biztosítunk a Hagyma kum Gyógyfürdő belépő árából.

The modern, a rac vely furnished, new apartment is located only 100 metres
from the Hagyma kum Thermal Bath. The accommoda on is available with
two separated rooms and a one and two room apartments with double and
single beds, a fully equipped kitchen and a demanding bathroom. In the
garden a grill is wai ng for the guests, we provide all the equipment for
grilling. We oﬀer a 20% discount from the cket prices of the spa. Before
leaving you can purchase from the original onion and garlic of Makó.

The Happy Apartment is located in the town centre and awaits its guests
with a happy atmosphere only 50 metres away from the Hagyma kum
Thermal Bath. The air-condi oned accommoda on oﬀers a balcony, a
well-equipped kitchen, a bathroom and free Wi-Fi access. Free public
parking is available in front of the apartment. We oﬀer a 20% discount
from the entry ckets of the spa.
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12

Makó, Justh Gyula utca 68.
+36 30 639 4048
@ bajuszhelga@gmail.com

18 HUNYADI APARTMAN

www.makoiszallas.hu
GPS: 46.2307221, 20.4885441

@

Makó, Hunyadi utca 6/A.
+36 20 775 2798
kovacsne.joli@gmail.com

www.szallasmako.hu
GPS: 46.2136610, 20.4773139

Magyarország legvirágosabb városában, Makón korszerűen felszerelt apartmanok kiadók pároknak, családoknak. A legnagyobb apartmanban 2
szoba található nagy konyhával, ebédlővel és tusolós für dőszobával. A
három kisebb apartmanban 1-1 szoba található 2, 3 illetve 4 ággyal.
Mindhárom apartmanhoz konyha és fürdőszoba is tartozik. A lakások
könnyen megközelíthetők Makó központjából. Élelmiszerboltok a közelben,
buszmegálló a ház elő található. Az udvar részben fede és zárt.

A Hunyadi Apartmanház különböző méretű, modern, ﬁatalos berendezésű
apartmanokkal várja vendégeit. A szobák klima záltak, minden igényt kielégítőek, kényelmes bútorokkal elláto ak. Frekventált elhelyezkedésünknek
köszönhetően apartmanjainktól kétszáz méterre van a Hagyma kum Gyógyfürdő, és 1 perces sétával elérhető a városközpont, ahol több é erem,
cukrászda, üzlet, mozi várja a látogatóit. Közpon , mégis csendes udvari
környezet biztosítja a nyugodt pihenést, ingyenes, zárt parkolóval. 20%-os
kedvezményt biztosítunk a Hagyma kum Gyógyfürdő belépő árából. OTP
és K&H SZÉP Kártya elfogadóhely vagyunk.

The accommoda on is located in the most ﬂowery town of Hungary and
available for rent for couples, families. In the largest apartment there are two
rooms, a large kitchen, dining room and bathroom with shower. In the three
smaller apartments there is 1 room with 2, 3 or 4 beds respec vely. All
three apartments have a kitchen and a bathroom. The apartments are easy
to access from the centre of Makó. There are grocery stores nearby and there
is a bus stop in front of the house. The yard is closed and par ally covered.

The Apartment House Hunyadi awaits its guests with various sized, modern
and youthful-decorated apartments. The rooms are air-condi oned and
serve all needs with modern and convenient furniture. Thanks to our central
loca on, our apartments are 200 metres from the Hagyma kum Thermal
Bath and 1 minute walk from the town center where various restaurants,
pastry shops, stores and cinema can be found. Central, yet tranquil courtyard
ensures peaceful relaxa on with a free, closed parking lot. We oﬀer a 20%
discount from the Hagyma kum’s entry cket prices.
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19 ISTI APARTMAN
Makó, Szent János tér 1/A. Fsz. 2.
www.is apartman.hu
GPS: 46.2144190, 20.4721500
+36 30 955 0622
@ info@is apartman.hu

20 JUDIT APARTMAN
Makó, Kálvin utca 11.
+36 30 536 5574

@ cselej53@gmail.com
GPS: 46.2101827, 20.4756866

4

@

Az Is Apartman a város központjában, a Makói Hagyma kum Gyógyfürdőtől 150 méterre található. Klima zált apartmanunkban két külön
bejáratú szoba, felszerelt konyha ebédlővel, fürdőszoba és erkély áll a
pihenni vágyók rendelkezésére az év minden napján. Igény esetén gyerekágyat is tudunk biztosítani. A vendégeink a szálláshelyen megvásárolhatják a kedvezményes fürdőbelépőt. OTP, MKB és K&H SZÉP Kártya
elfogadóhely vagyunk.

A Hagyma kum Gyógyfürdőtől 10 perc sétára, arborétumszerű nagy kertben, önálló összkomfortos – 2 szoba, konyha, kádas fürdőszoba – 4 személy
befogadására alkalmas szálláshely várja a Makóra érkezőket. Az apartmanban wiﬁ, kábel TV, berendeze konyha szolgálja a kényelmet. A kertben
2 vendégszerető, barátságos kutya várja a pihenni vágyó vendégeket.
Parkolásra zárt udvarban van lehetőség. A fürdőbe 20%-os kedvezményes
belépőjegyeket biztosítani.

The Is Apartment is located in the center of the town, only 150 metres
from the Hagyma kum Thermal Bath. All year round the accommoda on
awaits its guests longing to relax with two separate rooms with an
equipped kitchen and dining room, a bathroom and balcony. We also
can provide a crib if needed. We oﬀer a 20% discount from the entry
ckets of the Hagyma kum spa.

The accommoda on awaits guests of Makó in an arboretum-like garden
only 10-minute walk from the Hagyma kum Thermal Bath. It oﬀers two
rooms, a kitchen, a bathroom with tub and availability up to four people.
The apartment oﬀers Wi-Fi, cable TV, and has a well-equipped kitchen.
In the garden two friendly dogs await for guests longing to relax. Parking
is available in the courtyard. We oﬀer a 20% discount from the entry
ckets of the spa.
13
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14

Makó, Széchenyi tér 14-16. 6. emelet
www.lordhouse.hu
+36 30 262 2793
GPS: 46.2155900, 20.4763279
@ rozsaine@gmail.com

22 LUDO APARTMAN HOTEL & SPA
23

@

Makó, Úri utca 26.
+36 62 209 860
info@ludoapartman.hu

www.ludoapartman.hu
GPS: 46.2171832, 20.4806390

Makó főterén, a Hagyma kum gyógy- és wellness fürdőtől alig 200 méterre fekvő, igényesen berendeze , légkondicionált Lord House VendégLak várja a gyógyulni, pihenni vágyó vendégeket. A szálláshelyen 4 fő +
1 gyermek elhelyezésére van lehetőség. Teljesen felszerelt konyhával,
saját fürdőszobával, valamint síkképernyős, műholdas TV-vel rendelkezik.
Az épület li tel felszerelt. Az apartman 26 km-re található Szegedtől,
45 km-re Mórahalomtól, 37 km-re pedig Magyarkanizsától.

Nálunk kipihenhe fáradalmait, melyeket a városunk által kínált turisz kai élmények során gyűjt. Az apartmanházunk Makó belvárosában, a
fürdőtől 600 méterre található. A Bou que Hotel s lusban megálmodo
szálláshelyünk nyolc apartmant foglal magába az egyszemélyestől a családi mére g. Valamennyi apartmanunk klímával, LCD televízióval, szoba
termosztá al, konyhával valamint mosogatógéppel felszerelt. Az apartmanház díjmentesen igénybe vehető udvari zárt parkolóval, valamint
szintén ingyenes Wi-Fi-vel rendelkezik. Vendégeink kényelmét wellness
részlegünk szolgálja pezsgőmedencével és infra szaunával.

The Lord House Apartment is located in the main square of Makó only
200 metres from the Hagyma kum Thermal Bath and awaits its guests
longing for cure and relaxa on with well furnished, air-condi oned rooms.
The accommoda on is available for 4 adults and 1 child, has a fullyequipped kitchen, a bathroom and LED TV with cable channel. There
is an elevator inside the building. The apartment is 26 km away from
Szeged, 45 km from Mórahalom and 37 km from Magyarkanizsa.

Relax at us a er the touristy experiences in our town. The apartment
house is situated in the downtown of Makó, just 600 meters from the
spa. Our Bou que Hotel oﬀers accommoda on in eight apartments
available for one person up to the whole family. All of the apartments are
equipped with air condi oner, LCD television, room termostat, kitchen
and dishwasher machine too. The apartment house has got free closed
park lot and also free Wi-Fi connec on. The wellness sec on accommodates
our guests with jakuzzi and infrasauna.
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23 MAKOTEL APARTMAN
@

Makó, Szent János tér 28.
+36 20 596 3440
makotelapartman@gmail.com

www.makotel.hu
GPS: 46.2146060, 20.4709100

24 MAKOVECZ APARTMAN
17

@

www.makoveczapartman.hu
Makó, Makovecz tér 4/B. 2/1.
www.facebook.com/makoveczapartman
+36 30 521 1724
GPS: 46.2159430, 20.4740040
makoveczapp@gmail.com

3

@

Makón, a beváros szívében, közvetlenül a Hagyma kum Gyógyfürdő szomszédságában található apartmanházunk, amely 4 magas színvonalú apartmannal várja vendégeit. A szálláshely egész területén ingyenes Wi-Fi
szolgáltatást kínálunk, illetve magánparkolónkat díjmentesen használhatják
vendégeink. Néhány apartmanhoz medencére néző terasz és/vagy fedetlen
terasz is tartozik. A szálláshely 100 méteres körzetében minden megtalálható,
amire a pihenni vágyó vendégeknek szüksége lehet: é erem, kávézó, cukrászda, edzőterem, mozi. A Makotel Apartmanház kerékpárkölcsönzést is kínál.

A Hagyma kum Gyógyfürdő főbejáratától kb. 20 méterre található a
Makovecz Apartman. A szálláshely Dobogókővel össze van kötve. Az
onnan hozo Napház-kövek rezgése teljességgel hatja át ezt a kis apartmant. Az érkező vendégeket egy frissítő 30 perces masszázs várja, melyet
már az ár tartalmaz. A modern s lusban berendeze lakásban minden
feltétel ado a pihenéshez. Szerete el várjuk feltöltődni vágyó új és régi
vendégeinket.

Our apartment house is located in the centre of Makó, next to the Hagyma kum Thermal Bath. It oﬀers four high-quality apartments for its guests.
Free Wi-Fi service and a private parking lot is available for our guests. Some
of the apartments are overlooking to a pool and / or oﬀer a terrace. In a
100-meter radius around the accommoda on, guests longing for relaxa on
can ﬁnd everything they may need: restaurants, cafes, pastry shops, gym,
cinema. Bicycle rental is also available in the Makotel Apartment House.

The Makovecz Apartman is located about 20 metres from the main
entrance of the Hagyma kum Thermal Bath. The accommoda on is
connected with Dobogókő. The constracted vibra ons of the sunstones
from these imbue the apartment with completeness. The arriving guests
are welcomed with a 30-minute-long massage, which is included in the
price. The mondernly furnished apartment serves all condi ons to relax.
We warmly welcome our guests – new or old – wishing to regenerate.
15
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3
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Makó, Szegedi utca 2.
www.facebook.com/marinaapartmanmako
+36 70 201 3392
GPS: 46.2139523, 20.4735249
@ mariagizella@citromail.hu

26 MÁRIA APARTMAN
6

@

Makó, József A la utca 4.
www.mariaapartmanmako.hu
+36 30 322 0554
GPS: 46.2165972, 20.4742023
mariaapartmanmako@gmail.com

A Marina Apartman a város szívében helyezkedik el, az impozáns
Hagyma kum Gyógyfürdő és Wellness közpon al szemben. Az apartman
mögö ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk. A szálláson ingyen
Wi-Fi kapcsolat, síkképernyős TV és műholdas csatornák vannak. A stúdió
apartmanban külön WC, valamint tusolóval felszerelt fürdőszoba található. A konyhasarok hűtővel, főzőlappal szolgálja az önellátást és kényelmet. Vendégeinknek 20%-os kedvezményű fürdőjegyet biztosítunk.

A Mária apartman a város szívében, a Hagyma kum Gyógyfürdőtől 100
méterre található, ahol 4-6 fő részére tudunk kényelmes szállást biztosítani. Vendégeinket klima zált szobákkal, kényelmes nappalival, kihúzható
kanapéval, TV-vel, ingyenes Wi-Fi-vel, teljesen felszerelt konyhával,
fürdőszobával, valamint terasszal várjuk. A közelben é ermek, pizzéria,
élelmiszerbolt, pékség, benzinkút, buszpályaudvar is található. A fürdő
belépőinek árából 20% kedvezményt biztosítunk.

The Apartman Marina is located in the heart of Makó, opposite the
imposing Hagyma kum Thermal Bath. Free parking is available behind
the building. We oﬀer free Wi-Fi and there is a ﬂat screen TV with cable
channels in the accommoda on as well. The apartment has a separate
toilet and a bathroom with a shower. The kitchene e is equipped with
refridgerator and cooktop for self catering and convenience. We oﬀer
a 20% discount from the spa’s entry ckets for our guests.

The „Mária Apartment” is located in the heart of the town, 100 metres
from the Hagyma kum Thermal Bath. We oﬀer comfortable stay to
4-6 people. We await our guests with air-condi oned rooms, comfortable
living room with a sofa, TV, free Wi-Fi, a well-equipped kitchen, bathroom
and terrace. There are restaurants, pizzerias, grocery stores, bakery, gas
sta on and bus sta on nearby. We oﬀer a 20% discount from the cket
prices of the spa.
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27 MEGA APARTMAN
Makó, Deák Ferenc utca 21/B.
+36 30 664 8163

@ zstransz@freemail.hu
GPS: 46.2162906, 20.4772775

28 PARK LAK
6

@

Makó, Petőﬁ park 11.
+36 30 374 0488
info@park-lak.hu

www.park-lak.hu
GPS: 46.2195884, 20.4724592

A Mega Apartman állatbarát szállást kínál Makó belvárosában, a Hagymakum Gyógyfürdőtől 5 perc sétára. A Wi-Fi a szálláshely egész területén
ingyenes. Teljesen felszerelt konyha, klíma, valamint saját fürdőszoba is
rendelkezésre áll. A kellemes időtöltést kábel-TV is szolgálja. Szeged 26
km-re, Mórahalom pedig 45 km-re található a Mega Apartman szálláshelyétől. 20%-os kedvezményt biztosítunk a Hagyma kum Gyógyfürdő
belépő árából.

A vendégház Makó belvárosában, a Petőﬁ Park közvetlen szomszédságában, a Hagyma kum Gyógyfürdőtől és az autóbusz állomástól mindössze néhány percre található. Vendégeinket mediterrán hangulatú,
családias kialakítású, kényelemes szobákkal várjuk. A szálláshely és
környezete akadálymentesíte , minden szobához zuhanyzóval felszerelt
fürdőszoba tartozik. A vendégek rendelkezésére áll a minden igényt
kielégítő, jól felszerelt közös konyha és a közösségi étkező használata.
A szálláshely a fürdő belépő díjának árából 20% kedvezményt biztosít.

The Mega Apartment oﬀers a pet-friendly accommoda on in the center
of Makó, only 5-minute walk from the Hagyma kum Thermal Bath. The
Wi-Fi is free throughout the apartment. A well-equipped kitchen, aircondi on and a bathroom awaits our guests. Cable TV can also help you
to spend your me pleasantly. Szeged is 26 and Mórahalom is 45 kilometres
away from the Mega Apartment. We oﬀer a 20% discount for our guests
from the entry ckets of the spa.

The Park-Lak guesthouse is located in the center of Makó, next to the
Park Petőﬁ, only a few minutes from the Hagyma kum Thermal Bath
and the bus sta on. We await our guests with mediterranean, family-friendly
and comfortable rooms. The accommoda on and its surrounding are
available for disabled people and every room has a private bathroom with
shower. The well-equipped kitchen and community dining room can be
used by the guests as well. We oﬀer a 20% discount from the cket prices
of the spa.
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16

Makó, Vörösmarty utca 4/A.
+36 30 737 4835
@ pavaapartmanhaz@gmail.com

www.pavaapartmanhaz.hu
GPS: 46.2151860, 20.4691500

30 RÁDAY APARTMAN
8

Makó, Ráday utca 41/A.
+36 20 988 4684

@ radayapartman1@gmail.com
GPS: 46.2128090, 20.4820740

@
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Makó szívében, újonnan nyito hangulatos apartmanházunk a Hagymakum Gyógyfürdőtől 150 méterre található. Hét igényesen berendeze
francia és külön ágyas szobával, jól felszerelt konyhával, saját fürdőszobával,
ingyen Wi-Fi-vel és LCD TV-vel, nyári kiülő terasszal, zárt parkolóval várja a
pihenni és kikapcsolódni vágyó vendégeket. Igény szerint a szomszédos
é eremben akár napi háromszori étkezés is biztosíto . A fürdőbe 20%
kedvezményt biztosítunk!

A Ráday Apartman szerete el várja vendégeit a Maros-par városba, Szegedtől 26 km-re. Makó az M43-as autópályáról letérve könnyen megközelíthető. Szálláshelyünk a közpon ól 200 méterre, csendes környezetben
található, a Hagyma kum Gyógyfürdő 7 perc sétával elérhető. Minden
szobánkhoz fede , különálló terasz, TV és Wi-Fi szolgáltatás tartozik, konyháink pedig teljesen felszereltek. Ingyenes kerékpárhasználatot és az udvarban
fede parkolási lehetőséget biztosítunk. Vendégeink esténként grillezhetnek,
nyáron pedig vízi sportolhatnak hajónkon (vízisí, fánk) a Maroson.

Our newly opened, cosy apartment house is located only 150 metres
from the Hagyma kum Thermal Bath. The accommoda on awaits its
guests longing for cure and relaxa on with seven rooms (with double and twin
beds), well-equipped kitchens, bathrooms, free Wi-Fi and LCD TV, terrace
and closed parking lots. Half or full-board services are also available in
the neighbouring restaurant. We oﬀer a 20% discount from the cket
prices of the spa!

The Ráday Apartment welcomes its guests in the town by the River Maros,
26 kilometres away from Szeged. Makó can easily be reached from the
M43 highway. Our accommoda on is in a peaceful surrounding, 200 metres
away from the centre and 7-minutes walk from the Hagyma kum Thermal
Bath. All rooms have seperate, covered terraces, TV and Wi-Fi service, as
well as well-equipped kitchens. You can rent bicycles for free and a covered
parking lot is also provided in the yard. Our guests can barbecue in the
evenings, during summer water sports ac vi es with our boat (water-skiing,
donuts) are also available in the River Maros.
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31 SZÉP LAK APARTMAN
Makó, Szép utca 3.
+36 30 682 1279
@ ibolya.e@freemail.hu

www.aszep-lak.hu
GPS: 46.2167778, 20.4715595

32 THERMAL APARTMAN
Makó, Makovecz tér 4.
+36 30 561 3666
@ thermal.apartman.mako@gmail.com

www.thermalmako.hu
GPS: 46.216189, 20.473205
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Makó központjában a Hagyma kum Gyógyfürdő közvetlen szomszédságában található, négy nem dohányzó apartmanunkban 13 fő elhelyezésére
van lehetőség. Amit kínálunk: tágas, világos lakosztályok, jól felszerelt
konyhával, LED TV, Wi-Fi, zárt parkoló. Igényesen kialakíto apartmanjainkba várjuk a pihenni, gyógyulni vágyó vendégeket. A Hagyma kum fürdőbelépő árából 20% kedvezményt biztosítunk.

A Thermal Apartman Makó városközpontjában, a Hagyma kum fürdő
bejáratától 20 méterre található. A szállás 4 külön bejáratú, nemdohányzó
szobával és egy közösségi helyiséggel rendelkezik. Mindegyik szoba két
különálló, de egy légterű tágas részből (igazodva a gyermekkel érkező
vendégeink elvárásaihoz) és fürdőszobából áll. A szobák korszerűen és
igényesen kialakíto ak, nagy franciaággyal és teljes értékű kihúzható
kanapéval, légkondicionálóval, hűtőszekrénnyel, és LED -TV-vel elláto ak.

We have four non-smoking apartments in the town centre right next to
the Hagyma kum Thermal Bath. We can accommodate 13 people. We
oﬀer large, bright suites with well-equipped kitchens, LED televisions,
Wi-Fi and closed parking lots. We await guests longing for relaxa on and
healing in our individually designed apartments. We oﬀer a 20% discount
from the entry cket prices of the Hagyma kum.

The Thermal Apartment Makó is located in the town centre, 20 metres
away from the main entrance of the Hagyma kum Thermal Bath. The
accommoda on contains four separate, non-smoking rooms and a
community room. Each room has two separate but s ll connected parts
(mee ng the expecta ons of our guests with children) and a bathroom.
The rooms are modern and nicely appointed, equipped with a large
double bed and a sofa, air condi oning, refrigerator and LED TV.
21
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33 VELNÖK LUXUS APARTMAN
4

Makó, Makovecz tér 2/B. 2/3.
+36 70 434 0607
@ velnokapartman@gmail.com

www.velnokapartman.hu
GPS: 46.2160110, 20.4736710

34 YOUR APARTMENT
4

Makó, Deák Ferenc utca 13.
+36 30 313 7391
@ yourapartment1@gmail.com

www.yourapartment.hu
GPS: 46.2155023, 20.4762322

@
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Makó központjában helyezkedik el az új, modern, minden igényt kielégítő
luxus apartman. Felszereltsége megegyezik, sőt több elemében meghaladja a
hotelek által nyújto szolgáltatásokat. Egy család pihenésére, kikapcsolódására ideálisan alkalmas. Az apartmanban található, két hálószoba egy tágas
nappali, konyhával és étkezővel, valamint két fürdőszoba. Területe 57
négyzetméter. Erkélye csendes, szinte a külvilágtól elzárt, a Makovecz térre
néz. A fák lombjainak takarásában látható a fürdő bejárata, - mely tőlünk 50
méterre található, - s az ingyenesen igénybe vehető parkolóban álló gépkocsi is.

Az apartman a város szívében, a legjobb helyen található. 2 perces sétával
elérhető minden: a Hagyma kum gyógy- és termálfürdő, több é erem,
bank, posta, gyógyszertár, könyvtár, múzeum, üzletek és a város piaca.
Ideális szálláshely a várossal ismerkedők és pihenni vágyók számára. Az
apartman elő ingyenes parkoló található. Hangulatos, igényes bútorozás,
teljesen felszerelt konyha, LED TV, WI-FI szolgálja a kényelmet 4 fő számára.
Vendégeink a fürdő belépő árából 20% kedvezményre jogosultak.

Our new, modern, luxury apartment is located in the centre of Makó,
sa sfying all your needs. Its equipment provides the same services as
hotels or even exceeds them. It is suited for a family to rest and relax. The
apartment consists of two bedrooms, a large living room, kitchen and dining
room, as well as two bathrooms. That is a total 57 square metres. Its balcony
is quiet, almost isolated from the outside world and it is overlooking to
Makovecz Square. From the foliage you can see the entrance of the spa
– which is 50 metres away from us – and the free parking lot.

The apartment is located in the heart of the town. By two-minute walk
you can reach everything: the Hagyma kum Thermal Bath, several
restaurants, banks, the post oﬃce, pharmacies, library, museum, shops
and the market. Ideal accommoda on to get to know the town well and
to relax. There is a free parking lot in front of the apartment. The pleasant
pieces of furniture, the well-equipped kitchen, LED TV, and free Wi-Fi
serve the needs of 4 people. We oﬀer a 20% discount from the spa’s
entry prices to our guests.

KEMPINGEK, PANZIÓK CAMPING, PENSIONS
35 CAMPING MAKÓ***
Makó, Maros-part
+36 30 499 9898
@ campingmako@freemail.hu

www.campingmako.hu
GPS: 46.2027210, 20.4563550

36 AUTÓS CSÁRDA ÉS PANZIÓ
85

Makó, Báló liget
+36 62 510 298
@ info@autospanzio.hu

www.autospanzio.hu
GPS: 46.2070120, 20.4556520

@

A Camping Motel Makó*** a Maros folyó partján fekvő családi vállalkozás, amely a természetes környezet szépségét és csendjét kínálja
vendégeinek. 2 és 3 ágyas bungalókkal, motelszobákkal és camping
terüle el várjuk kedves vendégeinket. Az enyhet adó erdei fák, a füves,
gondozo zöldövezet alkalmas sátrazásra, táborozásra, ak v kikapcsolódásra, pihenésre, horgászásra, bográcsozásra és szabadtéri sütésre.
Reméljük, legközelebb Önt is vendégeink közt üdvözölhetjük!

A makói Autós Csárda és Panzió a Maros-híd lábánál, a 43-as főút melle
várja az enni-inni és pihenni vágyókat. Az é erem házias, minőségileg
és mennyiségileg kiváló ételeket forgalmaz 24 éve. Az I. osztályú panzió
Európai Uniós támogatással épült fel és 2007. április 23-án nyito a meg
kapuit. Ke ő, illetve háromágyas szobákkal, valamint négyszemélyes,
két légteres apartmanokkal, összesen 50 férőhellyel, „a la carte” és menüétkeztetéssel, 0-24 órás recepcióval várja vendégeit.

The Camping Motel Makó*** is located next to the River Maros which
oﬀers the beauty of a natural environment and tranquility. We await
our guests with bungalows (2 and 3 beds), motel rooms and camping
area. The shady trees and the grassy, well-kept green area is suitable
for ten ng, camping, ac ve recrea on, relaxa on, ﬁshing and outdoor
cooking. We hope that we can welcome you as our next guest soon!

The Autós Csárda and Pension of Makó is located right next to the bridge
of Maros and the road 43. It welcomes everyone who wants to eat, drink
and relax as well. The restaurant has been serving home-made, high
quality and abundant meals for more than 24 years. The ﬁrst class
pension was built with Eur opean Union support and opened its door s
on 23rd April 2007. It awaits guests with two or three-bed rooms and
apartments for four people with a total of 50 beds, „a la carte” and menu
catering, 0-24-hour recep on.
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Makó, Erdei Ferenc tér 8.
+36 62 211 924
info@familiamako.hu

www.familiamako.hu
GPS: 46.2143852, 20.4872731

38 FENYŐ PANZIÓ
48

Makó, Ba hyány u. 38/b.
+36 20 967 5139
@ sz.an @vipmail.hu

www.fenyopanzio.hu
GPS: 46.2131563, 20.4848481

Családias környezetben és hangulatban, a Hagyma kum Gyógyfürdőtől
15 percnyi sétára, udvarias kiszolgálással várjuk vendégeinket. A szálláshelyen összesen 14 szoba és bőséges reggeli szolgálja a betérők igényeit.
Minőségi kiszolgálást, kedvező árakat, 0 és 6 éves közö gyermek részére
ingyenes, 6-12 éves kor közö pedig fél árú szállást kínálunk. A fürdő
belépőinek árából 20% kedvezményt biztosítunk, valamint SZÉP-kártya
elfogadóhely is vagyunk. A nyugodt pihenés garanciája a Familia Panzió.

A panzió 18 ízlésesen berendeze , barátságos szobával várja a Makón
szállást keresőket. A Fenyő Panzió készségesen várja macskáját, kutyáját
és bármilyen kisállatát is a tartózkodása idejére. Ha autóval érkezik, azt
ingyenesen a szálláshelyen hagyhatja, ahol parkoló áll rendelkezésére.
Néhány szoba saját erkéllyel vagy terasszal is rendelkezik, ahol Ön is
bármikor élvezhe a szabad levegőt. A számítógépet is magával hozhatja
a pihenésre, hiszen a szálláshelyen ingyenes Wi-Fi várja a szobákban.

We await our guests with a family atmosphere and mood only 15-minute
walk from the Hagyma kum Thermal Bath. The accommoda on serves
the needs of visitors with 14 rooms and a hearty breakfast. We oﬀer
quality service, reasonable prices, free accommoda on for children
under 6 years old and a 50% discount between 6-12 years old. We oﬀer
a 20% discount as well from the entry cket prices of the spa. The
guarantee of a quiet holiday is the „Family Pension”.

The pension awaits guests looking for accommoda on in Makó with 18
comfortably furnished rooms. The Fenyő Pension is pet-friendly, providing
a comfortable and pleasant stay for you and your small pet as well. In case
you are arriving by car, you will have the opportunity to leave it in the
parking lot of the pension without paying any addi onal cost. Wireless
Internet connec on (Wi-Fi) is available in the rooms, enabling portable
devices and smartphones to go online without any addi onal fee.

KEMPING, PANZIÓK

CAMPING, PENSIONS

39 MEGYEHÁZ PANZIÓ
@

Makó, Megyeház utca 37.
www.facebook.com/panzio.megyehaz
+36 20 289 7957
GPS: 46.2146036, 20.4849662
megyehazpanzio@freemail.hu

40 OÁZIS PANZIÓ
14

Makó, Megyeház utca 7.
+36 30 843 0378
@ info@oazispanzio.hu

www.oazispanzio.hu
GPS: 46.2144772, 20.4795154

@

A város szívében a Nagy Hagyma közepén biztonságos, családbarát környéken szerete el várjuk Kedves új és régi vendégeinket. Napsütö e, világos
szobáink a pihenést hozzák el Önnek. Szobáink igény szerint foglalhatók
különágyas, franciaágyas és bővíthető gyermekbarát ágyakkal, hogy o honosabb légkört teremtsenek. A szemköz pékség a kora es órákban is friss
termékekkel várja Önöket. Amennyiben a gyalogos városnézést választja,
a főtér mindössze 400 méterre helyezkedik el, a közepén a Hagyma szimbólumot ábrázoló szökőkú al. Innen már csak pár lépésre található a
turisták legkedveltebb ú célja, a Makovecz Imre által megálmodo Makói
Gyógyfürdő, a Hagyma kum.
We await our old and new guests in the heart of the town, in a family-friendly
surrounding at the centre of the Big Onion. Our sunny, bright rooms helps
you to rest. The rooms are available with single and double beds, all expandable
with extra bed for children to create a more cozy atmosphere. Fresh pastry is
available from the bakery opposite the pension. Should you choose to take a
town tour on foot, the main square is only located 400-metres away, with the
onion fountain in its centre. From here, only a few steppes away, you can ﬁnd
ﬁnd one of the most popular tourist des na on, the Hagyma kum Thermal
Bath envisioned by Imre Makovecz.

Panziónk Makó szívében a Hagyma kum Gyógyfürdőtől 500 méterre, üzletek
és é ermek szomszédságában 2008 májusa óta várja a pihenni vágyó
vendégeket. Nálunk családias légkörben, nyugodt környezetben kapcsolódhat ki az év bármely napján. Várjuk szerete el Önt és kedves családját!

Our pension is located in the heart of Makó, 500 metres from the
Hagyma kum Thermal Bath and near shops and restaurants. Since May,
2008, we have been awai ng guests longing to relax. You can have a
rest at us in a family atmosphere and peaceful environment all year
round. We welcome you and your family as well!
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SZENT GELLÉRT BORHÁZ
41 ÉS
VENDÉGFOGADÓ
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26

Makó, Szent Gellért utca 2-4.
+36 62 211 069, +36 20 342 9495
@ info@szentgellertborhaz.hu

www.szentgellertborhaz.hu
GPS: 46.2136417, 20.4646339

42 SZENT ISTVÁN PANZIÓ
12

@

Makó, Szent István tér 8/A.
+36 20 432 8988
info@szen stvanpanziomako.hu

www.szen stvanpanziomako.hu
GPS: 46.2138777, 20.4678820

16 éve nyito a meg kapuit a Szent Gellért Borház és Vendégfogadó.
Folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 150 fős é ermünkkel, hangulatos, családias környezetben várjuk a hagyományos konyha kedvelőit.
2015-ben 8 szobás 18 férőhelyes I. osztályú panzióval, valamint Kézműves
Éléskamra néven magyar, termelői és kézműves termékekkel bővíte ük
szolgáltatásainkat. Az 500 m-re lévő Hagyma kum közelsége kedvező
vendégeink számára, hisz nálunk mindent megtalál egyszerre. Szent
Gellért Borház és Vendégfogadó, ahol a hagyomány körülvesz.

A Szent István Panzió a Hagyma kum gyógy- és wellness fürdőtől 400 méterre, családias vendéglátással, jól felszerelt szobákkal és hangulatos parkosíto
udvarral várja vendégeit. A mi vendégeink nem csupán 6 kényelmes szoba
és egy minden igényt kielégítő apartman szoba közül választhatnak, hanem
20% kedvezményt kapnak a „fürdők fürdőjébe”, valamint a kalandparkba.
A szobák mindegyikében található Wi-Fi, TV, hűtő, a parkosíto udvaron
pedig bográcsozásra vagy ker par ra is lehetőség nyílik.

The Szent Gellért Wine House and Pension opened 16 years ago. Thanks
to the consecu ve development we await guests who love tradi onal
meal with a restaurant for 150 people in a cozy, pleasant atmosphere. In
2015 we expanded our services with 8 ﬁrst class pension rooms up
to 18 people, as well as a handmade gi shop with handicra products.
The Hagyma kum Spa is only 500 metres away which is favourable for
our guests because they can ﬁnd everything else with us. Szent Gellért
Wine House and Pension, where tradi on surrounds you.

The Saint Stephen guesthouse, which is 400 metres away from the
Hagyma kum Spa, is wai ng for our guests with warm hospitality, wellequipped rooms and a spectacular garden. Our guests can not only
choose from 6 comfortable rooms that sa sfy all their needs but also they
receive 20% discount from the entrance fee to Hagyma kum and the
adventure park. All the rooms are equipped with WIFI, a TV, and a
refridgerator. Our guests have the possibility for barbecues and garden party.

KOLLÉGIUMOK DORMITORIES
43 PULITZER KOLLÉGIUM
Makó, Posta utca 6.
+36 62 510 144

@ pulitzerkollegium@gmail.com
GPS: 46.2136299, 20.4755119

44 SZENT ISTVÁN KOLLÉGIUM
200

Makó, Szent István tér 22/B.
+36 20 334 5092

@ szignum2007@gmail.com
GPS: 46.2143551, 20.4667514

A Pulitzer kollégium 80 db 2-3-4 ágyas szobákkal rendelkezik. A szobákhoz
külön vizesblokk ( zuhanyzó, wc, mosdó ), hűtőszekrény tartozik. A kollégium
maximális férőhelye 200 fő. Hétvégeken csak 20 fős csoportokon felüli
létszám esetén fogadunk vendégeket.

A Szent István Egyházi Kollégium Makó egyik legszebb zöldöveze részben
fekszik, a Hagyma kum Gyógyfürdő közelében. Akadálymentesíte
épület, 1, 2, 5 és 6 ágyas szobákkal. Tágas terekkel, kápolnával, társalgókkal, teakonyhával és saját belső udvarral rendelkezik. Családok, bará
társaságok és nagyobb csoportok számára is ideális választás. A szálláshely
szomszédságában templom, bolt és vendéglő található.

The Pulitzer Dormitory oﬀers 80 double, triple and four-bed rooms of
which all include separate sanitary facili es (shower, toilet, sink) and
refridgerators. The total capacity of the dormitory is 200 people at the
same me. At the weekends we can welcome only groups of at least 20.

The Saint Steven Church Dormitory is situated in one of Makó’s most
beau ful green areas, near the Hagyma kum Thermal Bath. The building
is wheelchair accessible and oﬀers single, double, ﬁve and six-bed rooms.
The dormitory includes large spaces, a chapel, lounges, kitchene e and
a private courtyard. It is an ideal choice for families, circles of friends and
larger groups as well. Right next to the accommoda on you can ﬁnd a
church, a shop and a restaurant too.

60

27

ÉTTERMEK RESTAURANTS
45 ÉTELBÁR
Makó, Deák Ferenc utca 16.
+36 62 219 187
@ etelbar04@freemail.hu
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46 KALÁSZ ÉTTEREM
www.mesterpek.hu

GPS: 46.2170739, 20.4778320

Makó, Csanád vezér tér 4.
+36 62 213 284

www.kalasze erem.hu
GPS: 46.2163970, 20.4745907

A piactól 500 méterre található önkiszolgáló é ermünk, amely immár 16
éve szerete el várja régi és új vendégeit. Minden héten megújuló he
menüvel és állandó a’la carte ajánla al, gyors kiszolgálással állunk rendelkezésre. Kisebb rendezvényeket, bará összejöveteleket, táborokat, turista
csoportokat is szívesen várunk 30 fő-ig. Hideg, sültes tálak készítését is vállaljuk. Nyáron kerthelyiséggel is várjuk kedves vendégeinket! Nyitva tartás:
hé ő-péntekig 8:00-17:00, szombat: 8:00-14:00, vasárnap: zárva.

A több év zede működő családi vállalkozásunk Makó belvárosban, a
Csanád vezér téren, a Hagyma kum Gyógyfürdőtől néhány percre található. É ermünkben mindenki megtalálja a számára megfelelő kínálatot:
magyaros, tájjelegű és vegetáriánus ételekkel várjuk vendégeinket. A közelmúltban szolgáltatásunkat bővítve pizzákat is felszolgálunk. Nyáron működő fede terasszal is várjuk kedves vendégeinket hé ő-szombat 11:00-21:00
óráig. Erzsébet utalványt, illetve mindhárom SZÉP Kártyát elfogadjuk!

Our self-service restaurant is located 500 metres from the market and
has awaited its old and new guests since 1999. We oﬀer new menu every
week and regular a’la carte menu with fast service. We also welcome
smaller events, social events, school trips and tourist groups as well up to
30 people. We also prepare cold dishes. In summer our garden is open, too!
Opening hours: M-F: 8:00 a.m.-5:00 p.m., Sa: 8:00 a.m.-2:00 p.m., Su: closed.

Our family venture has been opera ng for several decades in the center of
Makó, on the Csanád vezér square, only a few minutes from the Hagyma kum
Thermal Bath. In our restaurant everyone can ﬁnd his/her taste: we await
our guests with tradi onal Hungarian, regional and vegetarian meal.
Recently we have expanded our services by serving pizza as well. We oﬀer
an outdoor terrace in summer for our guests as well between 11:00 a.m.
and 9:00 p.m. from Monday-Saturday.

ÉTTERMEK RESTAURANTS
48 KELEMEN-HÁZ

47 KISBAGOLY VENDÉGLŐ
@

Makó, Petőﬁ park 3.
+36 62 653 633
info@kisbagolye erem.hu

www.kisbagolye erem.hu
GPS: 46.2182891, 20.4731959

Makó, Vörösmarty utca 8.
+36 62 510 022
@ felszi@yahoo.com

www.kelemenhaz.hu
GPS: 46.2148678, 20.4681692
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Makón a Petőﬁ Parkban található é ermünk, ahol házias ízekkel, gyors
kiszolgálással és szerete el várjuk kedves vendégeinket. Hétköznapokon
ebédidőben menüvel szolgálunk, de a’ la carte étlapunk kínálata is igen
széles, mindemelle kedvező áron tud nálunk fogyasztani. Várjuk és
visszavárjuk é ermünkbe!

É ermünkben kellemes környezetben, európai színvonalon várjuk a
kedves vendégeket, üzletembereket, turistákat. Étlapunkon szerepelnek
ízletes magyaros és különleges BBQ ételek, illetve a sportolás után megéhezőknek ﬁtness konyhánk ajánlatait kínáljuk. Magyar borvidékekről
származó kiváló minőségű palackozo borokat szolgálunk minden kedves borszerető vendégünknek. Az é erem 250 fő befogadására alkalmas,
kedvezményekkel vállaljuk különböző rendezvények lebonyolítását.

Our restaurant is located in Makó, inside the „Park Petőﬁ” where we
humbly await our guests with home-cooked meals and fast service. On
weekdays we serve menu during lunch me, but we have a wide range
of a’ la carte as well and what is more: everything is for a reasonable price.
We await you in our restaurant!

In our restaurant we await our guests, businessmen and tourists with
European standards and a pleasant atmosphere. Our menu includes
delicious Hungarian and special BBQ meals as well as ﬁ ness menu for
those hungry a er doing sports. From the Hungarian wine regions we serve
high quality bo led wines to wine lovers. Our restaurant is suitable for
250 people and we also organize events.
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49 ROCCO ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
@

30

Makó, Csanád vezér tér 7.
+36 62 213 764
mail@rocco.hu

www.rocco.hu
GPS: 46.2163818, 20.4754249

50 SZICÍLIA ÉTTEREM ÉS CUKRÁSZDA
Makó, Széchenyi tér 8.
+36 30 875 8538

@ ernkiss1@gmail.com
GPS: 46.2146886, 20.4740382

É ermünk a mai formájában 2004 nyara óta működik. A közkedvelt
pizzéria jelleget megtartva, é ermi szolgáltatásainkat bővíte ük, valamint
házhoz szállítással is foglalkozunk. Étlapunk bővítésével megpróbáljuk
minden réteg igényeit kielégíteni. É ermünk éppoly alkalmas reggelizőkávézónak, mint sörözőnek. Nyáron 12 asztalos terasszal várjuk vendégeinket. Téli időszakban kellemes karácsonyi hangulat melle , forralt
borral és többféle forró itallal tesszük melegebbé a nálunk töltö időt.

Makó pa nás épületében, családias hangulatban állunk a makói lakosok
rendelkezésére. Az átutazó és külföldi vendégeket is előzékeny kiszolgálással fogadjuk. Magyar és szerb ételkülönlegességekkel várjuk vendégeinket. Ezenkívül ﬁnom süteményeket és olasz fagylaltot kóstolhatnak
meg nálunk. É ermünk különlegessége egy 115 éves bútor, valamint a
mennyezeten látható különleges festmény. Nyitva tartásunk vasárnapcsütörtök: 9:00-22:00, péntek-szombat: 9:00-24:00.

Our restaurant has run in its present form since the summer of 2004. We
have kept the aspect of the popular pizzeria, expanded our services and
started deliveries as well. By expanding our menu we are trying to sa sfy
everyone’s needs. Our restaurant is suitable for having a breakfast,
a coﬀee or just drinking a beer. During the summer we await guests with
a pa o and 12 tables. In winter we make the Christmas atmosphere
more pleasant with mulled wine and various hot drinks.

We await locals in Makó’s tarnished building in a family atmosphere.
We also serve the transit guests and foreigners as well with considerate
service. Hungarian and Serbian delicacies await our guests. Furthermore
delicious cakes and Italian ice cream can be tasted in our restaurant. Its
unique atmosphere comes from a 115 year-old furniture, as well as a
special pain ng on the ceiling. We are open from Sunday-Thursday:
9:00 a.m.-10:00 p.m., Friday-Saturday: 9:00 a.m.-0:00 a.m.

CUKRÁSZDÁK, KÁVÉZÓK PASTRY SHOPS, CAFES
51 GYARMATI CUKRÁSZDA
6900 Makó, Rákóczi utca 22.
+36 62 213 432

GPS: 46.2128449, 20.4792499

52 GYÖNGY CUKRÁSZDA
Makó, Csanád vezér tér 29.
+36 62 216 017

www.facebook.com/
gyongycukraszdamako
GPS: 46.2188646, 20.4767467

A Gyarma cukrászda 1990 óta várja az édességek kedvelőit a Rákóczi u.
22. szám ala , 10 perc sétára a Hagyma kum Gyógyfürdőtől. Kínálatunkban csak természetes és hagyományos alapanyagokból készült
édességek szerepelnek. Egyedi, iparművész által terveze üzletünkben
hétvégente 70-80 féle tortával, süteménnyel, 30 fajta kézműves, csíkozo fagylal al, 22 férőhelyes vendégtérrel és 20 fős, kora tavasztól
késő őszig nyitva tartó terasszal várjuk vendégeinket. Nyitva tartásunk:
10:00-18:00 kedd kivételével minden nap!

A cukrászda a buszpályaudvarral szemben várja az édességeket kedvelőket.
22 évvel ezelő nyito uk, azzal az elhatározással, hogy süteményeinket
természetes alapanyagokból (tojás, liszt, cukor) készítsük. Vendégeinket
a hét minden napján reggel 9 órától házi készítésű édességekkel, tortákkal, kávék és üdítők nagy választékával várjuk. Hétvégenként 60 féle süteménnyel, illetve ünnepekkor különlegességekkel készülünk.

The ”Gyarma ” Pastry Shop awaits guests who love sweets on 22 Rákóczi
street, only 10-minute walk from the Hagyma kum Thermal Bath.
Our supply consists of only natural and tradi onal ingredients. In the
ar ully designed shop we oﬀer 70-80 kinds of cakes and sweets, as
well as 30 kinds of ar sanal ice cream on weekends. We await guests
with a 22-seat guest area and a 20-seat terrace from spring to autumn.
We are open from 10:00 a.m. un l 6:00 p.m. every day, except Tuesdays.

The pasty shop is located just opposite the bus sta on and welcomes
visitors who like sweets. We opened 22 years ago to bake cakes from
natural ingredients (egg, ﬂour, sugar). We await our guests every day
of the week from 9:00 o’clock with a wide variety of home-made sweets,
cakes, coﬀee and refreshments. At weekends we serve 60 kinds of
cakes and speciali es during holidays.
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CUKRÁSZDÁK, KÁVÉZÓK PASTRY SHOPS, CAFES
53 HAGYMAHÁZ KÁVÉZÓ
Makó, Posta utca 2.
+36 62 212 044
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GPS: 46.2139410, 20.4751440

54 KUGLER CUKRÁSZDA
Makó, Széchenyi tér 8.
+36 20 589 1364

GPS: 46.2146886, 20.4740382

A kávéháznak városunk Makovecz örökségének legrégebbi épülete, a
Hagymaház ad o hont. A belső térben vendégeink a kivételes tehetségű építész által terveze székekben és asztaloknál foglalhatnak helyet.
A Hagymaház rendezvényei, a Hagymaház Galéria kiállításai, és a Makói
Mozi folyamatos működése lehetőséget teremt, hogy a művészet és a
kultúra is teret nyerhessen az asztalok melle . Ebben az egyedülálló
környezetben a hét minden napján kávékülönlegességekkel, süteményekkel, frissítő italokkal várjuk a kikapcsolódni, szórakozni, és felüdülni
vágyókat Makó szívében, a Hagymaház Kávézóban.

Cukrászdánk a Hagyma kum Gyógyfürdő főbejáratával átellenben, a
Makovecz téren található. A helyben készíte torták, sütemények és
egyéb édességek melle kávéval, teával, üdítővel állunk a helyiek és turisták rendelkezésére. A sós ételek kedvelőinek helyben készíte ﬁnomságokkal kedveskedünk. A nyári szezonban kiülős terasszal bővítjük
szolgáltatásunkat. Nyitva tartásunk a hét minden napján 7:00-19:00.

The cafe is located inside the oldest Makovecz heritage of our town, the
”Onion House”. In the interior our guests can get themselves comfortable
on the furniture designed by the uniquely gi ed architect. The events,
the gallery exhibi ons of the Onion House along with the cinema’s
con nuous opera on give the opportunity where art and culture can
meet at the tables. In this unique environment we await everyone who
wishes to relax, have fun and recreate with coﬀee special es, cakes and
refreshing drinks in the heart of Makó in the „Onion House Café” every
day of the week!

Our pastry shop is located at the opposite side of the Hagyma kum
Thermal Bath’s main entrance in the Makovecz square. We oﬀer locally
made sweets and cakes as well as coﬀee, tea, refreshers for locals and
tourists alike. Those who prefer salty food we prepare locally made
delicacies as well. During summer we expand our service with a terrace.
We are open from 7.00 a.m. – 7:00 p.m. every day of the week.

CUKRÁSZDÁK, KÁVÉZÓK PASTRY SHOPS, CAFES
55 MALIBU KÁVÉZÓ ÉS RENDEZVÉNY
Makó, Megyeház utca 9.
+36 30 583 4880

www.facebook.com/
MalibuCafeMako
GPS: 46.2145007, 20.4798952

56 PAPP CUKRÁSZDA
Makó, Kálvin utca 8-12.
+36 30 307 2201

GPS: 46.2121882, 20.4737545

2015. március 27-én nyito a meg újra kapuit a Malibu Kávézó, új üzemeltetővel, mely közel húsz éve vendéglátó egységként üzemel. Kávéitalokat, különlegességeket készítünk kiváló minőségű, tradicionális
olasz pörkülésű kávéból. A szórakozni vágyók választhatnak az alkoholtermékek közül, melyek mindig friss, prémium márkájú csapolt sörrel
párosulnak. Rendezvényszervezői tevékenységünk komplex szolgáltatást
nyújt a kikapcsolódni vágyóknak, nem csak a kávézó területén belül.
Szlogenünk: a léggömbtől...a limuzinig.

Makó belvárosában 35 éves múl al rendelkező, három generációs cukrászdánkban várjuk a hagyományos és modern süteményeket kedvelő
vendégeinket egyaránt. Tavasztól őszig folyamatosan bővülő választékkal
kínáljuk helyben főzö fagylaltjainkat. A Hagyma kum Gyógyfürdőtől
5 perc sétára tradicionális ízekkel, családias légkörben várjuk kedves vengégeinket. Látogasson el a Makoládé bonbon készítőjének üzletébe, kóstolja
meg az egyedi kézműves marcipánt megújult ízben és színvilágban!

The Malibu Cafe reopened its doors on 27 March 2015 a er twenty years
of opera on. We serve coﬀee speciali es from high quality tradi onal
Italian roasted coﬀee. Those who would like to have fun can choose from
alcoholic beverages that are always combined with fresh, premium brands
of dra beer. We also organize events as a complex service for those who
wish to relax and not just inside the cafe. Our slogan: from baloon to limo!

In the center of Makó, with 35 years of experience we await our guests
who like tradi onal and modern cakes. From spring to autumn we
con nously expand our variety of locally brewed ice cream. We await
our guests with tradi onal ﬂavours in a family atmosphere only ﬁve-minute
walk from the Hagyma kum Thermal Bath. Visit the shop of the inventor
of the „Makolade”, taste the unique handcra ed marzipan with brand
new ﬂavours!
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FALATOZÓK, SÖRÖZŐK, BOROZÓK SNACK & BEER BARS, WINE TAVERNS
57 BORUDVAR
Makó, Deák Ferenc utca 14.
+36 70 207 3393
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www.facebook.com/borudvar.mako
GPS: 46.2168986, 20.4775787

58 BROOKLYN
Makó, Szegedi utca 2.
+36 70 932 6404

GPS: 46.2139523, 20.4735249

Egy hangulatos és exkluzív borozó Makó központjában a Hagyma kum
Gyógyfürdőtől csak néhány percnyi sétára található. Magyarország számos
borvidékéről származó kínálatunkból mindenki megtalálja a saját ízlésének
megfelelő bort. Vendégeinket továbbá folyóborokkal, Pannonhalmi pálinkákkal, gyümölcsborokkal, borlekvárokkal, kávéval, teával, saj állal, hétvégén
pedig zsíros kenyérrel is várjuk. A borokat nem csak helyben fogyasztásra
kínáljuk, hanem elvitelre, ajándékba is! Nyitva tartás: h-cs: 10:00-20:00,
p-szo: 10:00-23:00, v: 9:00-12:00.

Makó szívében, a sárga üzletházban – Szegedi utca 2. – több mint 2 évzede működő hamburgerezőnkbe szerete el várjuk vendégeinket.
Hamburgereink melle franciapirítóst, melegszendvicset, salátákat,
turmixokat, üdítőket, kávét kínálunk a hozzánk betérőknek. Jó étvágyat
kívánunk a Brooklyn Falatozóban!

The cozy and exclusive wine bar and wine store is located in the centre
of Makó, near the Hagyma kum Thermal Bath. Everyone can ﬁnd their
own taste of wine from our supply of Hungary’s various wine regions.
Furthermore we await our guests with wine by the glass, pálinka from
Pannonhalma, fruit wine, wine jam, coﬀee, tea, cheese plate and at weekends
with lard bread or scone. The wines are not only served and consumed, but
also to takeaway and gi too! Opening hours: M-Thu: 10.00 a.m. – 10-00 p.m.,
F-Sa: 10.00 a.m. – 11.00 p.m., Su: 9.00 a.m. - 12.00 p.m.

For more than two decades now we have been awai ng our guests to
our Burger in the heart of Makó, inside the ”yellow house” – Szegedi
street nr. 2. Beside our hamburgers we also serve French toast, grilled
sandwiches, salads, shakes, refreshers, coﬀee. Enjoy your meal in the
”Brooklyn Falatozó”!

FALATOZÓK, SÖRÖZŐK, BOROZÓK SNACK & BEER BARS, WINE TAVERNS
59 FALÁNK FALODA
Makó, József A la utca 2.
+36 30 256 6569

www.facebook.com/falankfalodanew
GPS: 46.2164348, 20.4745010

60 LOFT CAFÉ
Makó, József A la utca 2.
+36 70 223 6284

www.facebook.com/Lo Mako
GPS: 46.2164348, 20.4745010

Makó közkedvelt gyorsbüféje a Glorius Hotel és a József A la Gimnázium
közö található, a Csanád vezér téren. Vendégeink elismerését egyedi
hamburgereinkkel, különleges gofrijainkkal és igény szerin gyros tálalásainkkal érdemeltük ki. Nyáron négy utcai és három ben asztal, illetve
dobozos csomagolás teszi lehetővé a gyors étkezést. Nyitva tartásunk:
minden nap 11:00-22:00.

A Lo Cafe Makó egyik legexkluzívabb szórakozóhelye és egyben közösségi
tere a város szívében, a Hagyma kum Gyógyfürdő közvetlen szomszédságában található. A nappal bárként és kávézóként üzemelő pub hétvégente
éjszakai klub hangulatát öl magára, élőzenével, koncertekkel valamint
minőségi klubzenével. Rendezvényeink közö egyaránt megtalálhatók a
zenei produkciók, kávéházi előadások, író-olvasó találkozók, valamint
stand up fellépők műsorai is. Ízelítő italkínálatunkból: cseh csapolt és kézműves sörök, Panyolai pálinka, Dallmayr kávék, koktélok. Tavasztól őszig
hatalmas terasz várja a kikapcsolódni vágyókat.

The popular snack bar of Makó is located between the Hotel Glorius
and the József A la High School, in the Csanád vezér square. We
deserved our guests’ recogni on with our unique hambur gers, special
waﬄes and the serving on-demand gyros. Dining during summer
is available on 4 outdoor and 3 indoor tables, as well as on delivery.
Opening hours: Monday-Sunday 11:00 a.m.-10:00 p.m.

As one of the most exclusive clubs and community spaces in Makó, the Lo
Cafe can be found in the heart of the town, right next to the Hagyma kum
Thermal Bath. The pub serves as a bar and coﬀee shop during the day, and
at the weekends and at night it operates as a club with live music, concerts
and club-quality music. We organize various events, like musical produc ons,
coﬀee house performances, writer-reader mee ngs and stand-up comedy
shows. Some examples from our beverage menu: Czech dra and cra
beers, spirits from Panyola, Dallmayr coﬀees, cocktails. From spring to autumn,
an enormous terrace awaits guests to relax.
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„Makó, több mint hagyma!”

