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SOMOGY KERTJE**** BONNYA

Tavasz váró akció Somogy Kertjében 

Érvényes: 2015.04.30-ig

Ha élményekkel teli, aktív kikapcsolódásra vágyik a természet harmóniájában, akkor ezt nálunk 

megtalálja!

Ár: 16.065 Ft/2 éj /2 fő, reggelivel ( nincs FP)

Csomag tartalma:  

• Szállás 2 fő részére
• Parasztreggeli

• Szauna
• jakuzzi használat
• Techno-Gym konditerem
• Ingyenes parkolás
• Wi-fi  (a főépületben)
• Túrabot használat
• A’la cart ételfogyasztásból 20% kedvezmény, 10% kedvezmény az igali gyógyfürdő jegyáraiból
• Távozáskor fejenként 1 db 1000 Ft-os kedvezménykupon, amelyet a legközelebbi foglalásnál 
 használhat fel

Tavaszi feltöltődés Somogyban 

Érvényes: 2015. március 16 – 2015. június 15.

( Kivéve: 04.03-06, 04.30-05.03, 05.22-25. időpontok)

Relaxáljon Somogyban, töltődjön fel az ébredő természetben tavasszal!

Ár: 25.415 Ft/2 fő/2 éj 

KIKELET       
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Csomag tartalma:  

• Szállás egyedi kialakítású házakban
• Parasztreggeli,  Üdvözlőital
• Tea sarok szombat délután (16-17)
• Egy alkalommal három fogásos vacsora 2 főre

• Szabadtéri melegvizes jacuzzi és fi nn szauna használat
• Kerékpár és túrabot használat egy alkalommal
• Biliárd, csocsó, darts, fi ttness terem
• 10% kedvezmény az igali gyógyfürdő jegy áraiból
• Távozáskor 1 db 1000 Ft-os ajándékkupon, amelyet a legközelebbi foglalásánál használhat fel

ERZSÉBET PARK HOTEL ***PARÁDFÜRDŐ   

Érvényes: 2015. március 01. - június 16. között (kivéve: kielemelt-és ünnepi időszakok)
Éjszakák száma (minimum): 2 éj

Ár: 7.225 Ft / fő / éj hétközben 

 8.500 Ft / fő / éj hétvégén

Tartalom:

• Szállás, Félpanzió ( büféreggelik és büfévacsorák )
• Ajándék üdvözlő ital 1 alkalommal
• Szombaton élőzenés est a Kávézóban
• Kültéri medence használata május 1-től (időjárás függvényében)
• Mindkét wellness részlegünk (fedett 14 x 7 m-es úszómedence, ülőmedence, 2 pezsgőfürdő, fi nn
 szauna merülő medencével, infra szaunák, aroma-, fény- és sókabin, török gőzfürdő) és kondicionáló
 termünk használata
• 5000 Ft értékű Mátrasegway ajándékutalvány IGÉNY SZERINT (Információ az utalványról )
• Törölköző és fürdőköpeny (14 év felett)
• Ingyenes wifi 
• Ingyenes parkoló

HOTEL ART&FIT KIKELET**** PÉCS 

Érvényesség: 2015.01.03. - 2015.03.31., min. 2 éj foglalással 

Ár: 43.200 FT/ 3 NAP/ 2 ÉJ / 2 FŐ

 10.800 Ft / fő / éjszaka, standard  2ágyas szobában
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Az ajánlat tartalma:

• szállás panoráma oldali standard szobában - a szabad helyek függvényében
• félpanzió ( svédasztalos reggeli, félpanziós vacsora)
• ajándék 1 db 25 perces relaxáló masszázs
• 10%-os kedvezményes kártya, amely érvényes a Zsolnay Kulturális Negyed, a pécsi világörökségi 
 helyszínek és a Középkori Egyetem valamennyi kiállításra és csomagjegyére
• a wellness részleg korlátlan használata (fi tnesz cardio center, gőzkabin, infra-kabin, fi nn szauna   
 dézsazuhannyal, relaxációs szoba, pezsgőfürdő, beltéri medence és gyermekmedence)
• strandtáska wellness törölközővel
• fürdőköpeny
• szobánként egy ingyenes parkolóhely
• ingyenes WIFI

SILVER RESORT**** BALATONFÜRED 

Érvényes: 2015.03.13 -2015.05.22. 

Éjszakák száma (minimum): 2 éj

Kivéve: 2015. április 03-06., valamint 2015.05.01-03. között nem érvényes. 

Ár: 12.420 Ft / fő / éj  hétköznapokon,

 14.220 Ft / fő / éj hétvégén

A csomag tartalma:

• Szállás Silver standard szobában
• Félpanzió (gazdag svédasztalos büféreggelivel és büfévacsorával, mely magyaros és nemzetközi, 
 valamint mediterrán ételspecialitások, diétás-, reform- és ínyencválaszték ).
• Wellness részleg korlátlan használata: gőzfürdők: tepidarium, caldarium, sókamra, frigidarium, 
 Kneipptaposó, meleg vizes medence, pezsgőfürdő, aromazuhany, mediterránpihenő, 
 gyermekmedence, Közvetlen vízparti fi nn szauna, Fitness terem korlátlan használata
• Koktél akció 1-et fi zet 2-t kap: Hétfőtől csütörtökig 18-21 óra között a Café Amaryllisben
• Személyenként 500 Ft értékű kávé kupon, mely beváltható a szálloda exkluzív kávézójában a Cafe 
 Amaryllisben!
• Coff ee Moments: pénteken és szombaton 15:00 - 16:00 között vendégünk kávéra, teára és 
 süteményekre szállodánk Portunus Éttermében
• Fürdőköpeny használata, Gyermek játszószoba használata
• WI-FI a szobákban és a teljes szálloda területén
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KEHIDA TERMÁL****

Csomag:  Tavaszi wellness akció

ÉRVÉNYES: 2015.03.01 – 06.14. (kivétel: kiemelt ünnepnapok, tavaszi szünet)
Az akciós ár  min. 2 éjszaka foglalása esetén érvényes, bármely napra, a szezonnak megfelelő 
áron.

Ár: 12.880 Ft / fő /éj főépület standard 2ágyas szoba

 10.530 Ft / fő / éj HERTELENDY HÁZ standard 2ágyas

Az ár tartalma :

• félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora) a Deák Étteremben
• fürdőköpeny és strandtörülköző használata
• gyógy- és élményfürdő használata nyitvatartási időben,  szauna oázis használata nyitvatartási időben 
 (fi nn szaunák, aroma- és zeneterápiás kabin, gőzfürdő, infra kabin, pezsgőfürdő, Kneipp taposó),  
 kardiofi tnesz-terem használat
• asztalitenisz
• gyermekeknek egész napos animáció a Csemete Kuckóban
• WiFi használat a Kehida Termál Hotel**** szobáiban és a Hertelendy Ház**** épületében
• a Hertelendy Ház**** vendégei számára a ház saját wellness centrumának használata (infra kabin, 
 fi nn szauna, pezsgőfürdő, kardiofi tnesz-terem)
• sorompóval zárt parkoló

HOTEL KAROS SPA **** ZALAKAROS  

Érvényes: 2015.03.01 - 2015.05.31

Minimum éjszakák száma: 2

Kivéve: 2015. április 3-6., április 30-május 3., május 22-25

Végre eljött a jó idő, virágzik a természet, csicseregnek a madarak. Itt a lehetőség, hogy kikapcso-

lódjunk egy kicsit. Ha csak pihenni szeretne, akkor a Karos Spa kényelmes Spa superior szobái, 

hatalmas wellness részlege tökéletes választás lehet Önnek és családjának. De ha inkább aktív ki-

kapcsolódásra vágyik, az sem lehet gond, hiszen Zalakaros lankás, dombos környezte lehetőséget 

biztosít kerékpározásra és túrázásra egyaránt.

Ár: 13.410 Ft / fő / éjszaka
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A csomag tartalmazza:

• Szállás Superior 2ágyas szobában
• Éden étterem ínyenc kínálata: bőséges büféreggeli és büfévacsora, magyaros és nemzetközi ételek,  
 reform- és ínyencválaszték
• Harmónia Spa Wellness részleg szolgáltatásai egyedülállóan 4.000 m2 –en:  úszómedence, 
 termálmedence, élménymedencék, jégbarlang, szaunasziget, kondicionáló- és fi tness terem, 
 gyermekjátszó érdekes programokkal
• kajakozás, kenuzás
• kerékpározás időjárástól függően

RUDOLF HOTEL*** HAJDÚSZOBOSZLÓ  

Érvényes: 2015. január 05 - május 1-ig, hétfőtől-csütörtökig!5

Ár: 8.460- Ft/ fő /  éj 

Az ajánlat tartalmazza:

• szállás  2 ágyas standard szobában
• hétfő és csütörtök között,  Érkezéskor Welcome drink
• félpanziós ellátás: svédasztalos reggeli, 3 fogásos menüválasztásos főétkezés
• wellness-részleg gyógymedencék, fi nn-szauna, gőzkabin, jacuzzi, fürdőköpeny, törölköző
• központi széf
• WiFi használata, 
• Választható szolgáltatás: 1 X 15 perces Talpmasszázs vagy 1 X 30 perces frissítő masszázs

Egyéb igénybe vehető szolgáltatások:

• Orvosi konzultáció, Állapotfelmérés, TB-által támogatott kezelések,
• Gyógyászati és prevenciós konzultáció lehetősége biztosított a szállodában

Foglalás a szabad férőhelyek függvényében. Az árak az IFA-t nem tartalmazzák.     


