
   

 

 

 
Makó főként a makói hagyma révén ismert, ami hungarikum, de városunk turisztikai vonzerejét 
növeli, hogy Makó Magyarország legvirágosabb városainak egyike.  
Kuriózum, hogy a világhírű organikus építész, Makovecz Imre tervei alapján készültek a 21. 
században átadott közintézményeink: Hagymaház, sportcsarnok, autóbusz-pályaudvar, 
Közhivatalok Háza, bölcsőde, az új gyógyfürdő és wellnessközpont, kollégium, iskolaépület. 
Legfőbb vendégcsalogató elemünk a termálvíz. A Termál- és Gyógyfürdőt az évtizedek alatt 
folyamatosan bővítették, 2012 óta pedig teljesen új névvel (Hagymatikum) és épületegyüttessel, 
wellness-, gyógy- és élményelemekkel várja az idelátogatókat. 
 
A makói Familia Panzió épületegyüttese mindössze 10 percnyi sétára található a fürdőtől. 
A névválasztás kézenfekvő volt: igazi, családias vendégszeretetre épülő, barátságos szálláshelyet 
szerettünk volna létrehozni, mely Makó jelenlegi turisztikai vonzerejének is köszönhetően több 
vendégéjszaka eltöltésére csábítja a turistákat. 
Panziónk jelenleg ún.„bed & breakfast” szálláshely, melyet melegkonyhás étkeztetéssel lehetne 
különösen kihasználttá tenni. Jól kialakult vendégkörünk van, szerencsére nem csak szezonban 
látogatnak bennünket: a külföldi turisták mellett egyre több belföldi vendég fedezi fel városunkat. 
Szállásunk a különböző szálláskereső portálokon (pl. booking.com, szallas.hu, travelminit stb.) 
előkelő helyezésekkel, kitűnő pontszámokkal büszkélkedhet és látszik, mennyire keresett. 
 
A Familia Panzió 14 szobával ma is aktívan üzemel, melyekből 11 földszinti, 3 pedig az 
emeleten található, és összesen 32 főt tudunk egyszerre vendégül látni. 
 
A szobák jól felszereltek, mindegyikhez saját fürdőszoba tartozik, zuhanyzóval és wc-vel. 
Az ingatlan a szálláshely-üzemeltetés (1997) elindítása óta többször felújításra, modernizálásra 
került. Szálláshelyünk összközműves, csatornázott, főút melletti és a praktikum mellett 
esztétikus is. A szobák mellett egyéb helyiségek: étkező, teakonyha, kamra, társalgóként is 
funkcionáló személyzeti szoba, személyzeti mosdó, műhely, kazánház, közlekedő, tiszta-és 
szennyes ruha raktár, valamint hangulatos teraszok. A belső vendégtér mellett található még egy 
kb. 2 lánc nagyságú, részben füvesített kert. 
A panzió a nagy parkolóval rendelkező telken két önálló épületben helyezkedik el: 8 db 
zuhanyozós, wc-vel ellátott két- három, illetve négyágyas szobával rendelkezik a főépületben, és 6 
db kétágyas szobával a hátsó épületben, ahol a szobák mindegyike földszintes, kertkapcsolatos, és 
minden szoba tv-vel, hűtőszekrénnyel és wifivel ellátott. 
 
Mivel közvetlen szomszédságunkban található a városi sportpálya, alkalmas edzőtáborok 
lebonyolítására, egész évben folyamatosan üzemeltethető, és újabb felújítások, esetleges 
pályázatok útján tovább növelhető teljes körű idegenforgalmi, szállásüzemeltetési feladatok 
folytatására. 
 
Best of Makó címmel rendelkező szálláshelyünket eladásra kínáljuk. Irányár: 46.900.000,-Ft. 
Az épület megvásárlása esetén most a teljes berendezést és felszerelést ajándékba adjuk! 
 
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Rotár Viorel ügyvezető 

+36/20-9593-800 
+36/62-211-924 
email: info@familiamako.hu 
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