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MAGISTERN  HOTEL***+

Érvényes: 2014. 09. 01 – 2014. 11. 02. között min. 2 éjszaka foglalással

Ár: 6.480 Ft / fő / éjszaka

Egyágyas felár: + 1.500,- Ft  / fő  /éj

Apartman felár: + 1.000,- Ft  / fő  /éj

A csomagár tartalmazza:  

• szállást kétágyas szobában
• büféasztalos reggelit és 3 fogásos menüs vacsorát
• wellness részleg használatát: medence, fi tnesz terem, pezsgőfürdő, fi nn szauna, gyermekpancsoló,
 fürdőköntös használatot felnőtteknek
• 1.500,- Ft -os masszázskupont a felnőtteknek
• 300,- Ft -os koktélkupont a felnőtteknek. 

Gyerekkedvezmény (2 fi zető felnőtt esetén, szülővel 1 szobában):

• 0-3,9 éves korig – 100%, 4-11,9 éves korig – 50

TISZA BALNEUM**** HOTEL – TISZAFÜRED 

Érvényes: 2014.09. 01-  10.20-ig , min. 2 éj foglalással 

Ár:  11.610 Ft / fő / éjszaka

A csomagár tartalmazza:

• Szállás büféreggelivel és vacsorával (A vacsora italt nem tartalmaz. Típusa: svédasztalos vagy 
 háromfogásos vacsora.)
• Balneum spa korlátlan használata (2 fedett termálvizes medence, 1 átúszó medence,1 pezsgőfürdő, 
 fi nn szauna, gőzkabin)
• Szauna rituálék (mézes harmónia, kelet varázsa, pálinkás, Kleopátra, bounty, immun mester, jeges 
 borzongás)
• Kültéri medence használata (szeptember 30-ig)
• Fitneszterem korlátlan használata,  Fürdőköpeny használat
• Korlátlan internet használat
• Díjmentes parkoló

NYÁRUTÓ        
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Fakultatív programok:

• Kalózsziget Kalandpark (szeptember 30-ig)
• Tiszavirág Ártéri Sétaút - Tisza-tavi Ökocentrum
• négyévszakos jégpálya
• nordic walking
• kézműves programok (fazekasság, bőrművészet)
• csónaktúrák
• lovaglás
• lovaskocsikázás
• kenuzás
• kerékpározás időjárástól függően

LIGET WELLNESS HOTEL****  SZARVAS

Ajánlat érvényessége: 

2014. szeptember 1 - 2014. október 20 -ig (kivéve 2014. 09. 12-14.) 

Ár: 32.310 Ft / 2 fö / 2éjszaka

 8.080 Ft / fő / éj hétköznapokon

Hétvégi felár hotel esetében (péntek és szombat éjszakára): 3.000 Ft/fő/éj

Tartalom:

• Szállás kétágyas szobában félpanziós ellátással (bőséges reggeli és vacsora)
• Wellness részleg korlátlan használata pénteken és szombaton 8:00-21:00 óra között, a hét többi napján
 8:00-20:00 óra között.
• Gyermekpancsoló, külső-, belső melegvizes élménymedence, kültéri szaunaház merülőmedencével,
 kültéri gyógyvizes élménymedence,  fi nn szauna, gőzkabin, külső 10*18 m-es feszített víztükrű 
 úszómedence (a rossz idő bekövetkeztéig),  napozóterasz napozóágyakkal
• fi tness terem
• Fürdőköpeny-, törölközőhasznála
• Gyermek játszószoba és játszótér
• Wireless Internet
• Zárt parkoló

PIROSKA HOTEL**** BÜKFÜRDŐ

Érvényes: 2014.. szeptember 1. – október 23. 

csak hétköznapokon, vasárnapi és hétfői érkezési nappal, minimum 4 éjszaka foglalással 
Ár: 7.845 Ft / fő / éj /fő , min. 4 éjszaka foglalással
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A  csomagár tartalmazza:

• szállás nemdohányzó standard szobában,  félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli és gazdag 
 büfévacsora),  1000 Ft-os masszázskupon

• korlátlan wellness-használat (szezonális kültéri medence; élménymedence, gyermekmedence családi
 pihenőtérrel, szaunavilág: fi nn-, bio-, és infra szauna, török gőzfürdő aromaterápiával, tepidárium 
 színterápiával)
• fi tneszterem-használat
• vezeték nélküli internet-elérés a szálloda teljes épületében
• nyitott parkoló
• egész napos ingyenes buszjárat a Büki Gyógy-, és Élménycentrumba

Gyermekkedvezmény:

• 5 éves korig a szülőkkel azonos szobában a gyermek szállása félpanzióval díjmentes 
• 5-12 éves kor között pótágyon félpanzióval: 5500 Ft/fő/ éj

SILVER RESORT HOTEL **** BALATONFÜRED

Érvényes: 2014.09.01 – 10.01-ig / min 2 éj foglalással

Ár: 15.210 Ft / fő / éj hétköznapokon

 19.910 Ft / fő / éj hétvégén  

A csomag tartalma:

• Szállás minimum 2 éjszakára, 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, napozóterasz, szabadtéri medencék, Közvetlen vízparti fi nn szauna
• Fitness terem korlátlan használata
• Coff ee Moments: pénteken és szombaton 15:00 - 16:00 között vendégünk kávéra, teára és 
 süteményekre szállodánk Portunus Éttermében
• Koktél akció 1-et fi zet 2-t kap: Hétfőtől vasárnapig13-15 óra , között a Beach Bárban, valamint hétfőtől 
 csütörtökig 18-21 óra között a Café Amaryllisben
• Személyenként 500 Ft értékű kávé kupon, mely beváltható a szálloda exkluzív kávézójában a 
 Cafe Amaryllisben!
• Fürdőköpeny használata
• Gyermek játszószoba használata
• Ingyenes WI-FI a szobákban és a teljes szálloda területén
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ROYAL CLUB HOTEL**** VISEGRÁD 

Érvényes: 2014.szeptember 01 – 10.20-ig./ min. 2 éj foglalással  

Csomagár: 10.800 Ft / fő /  éjszaka  hétköznap (vasárnap-csütörtök éjszaka)

 12.375 Ft / fő /  éjszaka   ( hétvégén)

    

Tartalom:

• Szállás szuperior szobákban, félpanziós ellátással
• Felnőttenként egy választható 25 perces masszázs
• A szálloda wellness részlegének korlátlan használata: Finn és infra szaunák (aroma-, szín-, és 
 só-terápiával), Meleg vizes hidromasszázs medence, Beltéri feszített víztükrű medence, 
 Kneipp taposó medence, Gyermek medence, Himalájai só szoba
• Fürdőköpeny használat
• Internet (Wi-Fi)

SZARVASKÚT HOTEL**** ZIRC

Érvényes: 2014.09.01 – 10.31. között, , min. 2 éj foglalásssal, 

( kivéve 10.23 – 26.) 

Ár: 8.480 Ft / fő / éjszaka,  reggelivel!

A csomagár tartalmazza:

• Szállás duplaágyas légkondícionált szobában, amely szobaszéff el, SMART tv-vel (88 magyar nyelvű 
 csatornával, köztük 11 HD), minibárral, telefonnal, rádióval, fürdőkádas fürdőszobával, hajszárítóval
 felszerelt
• Bőséges büfé reggeli
• Wellness világ korlátlan használata: fedett medence, pezsgőfürdő, egész évben üzemelő kültéri 
 pezsgőfürdő, gyermek medence, fi nn szauna, infra szauna, gőzkabin, élmény zuhany, jégkút, 
 tea sarok, fi tneszterem (Nyitva tartás: 7:00 - 22:00 óra)
• Fürdőköpeny használat, 1/2 óra frissítő masszázs Vendégenként
• Korlátlan WIFI használat a szálloda egész területén
• Ingyenes, zárt parkoló
• Rekortán borítású, kivilágított teniszpálya
• Asztalitenisz, Szabadtéri játékok: kosárlabda, foci, lengőteke, röplabda, tollaslabda
• Biliárd, Kerékpárhasználat (igény esetén gyermekkerékpárt és gyerekülést biztosítunk)
• Játszótér, Játszósarok, gyermek tv csatorna
• Igény esetén babaágy, babyphone, fürdetőkád, gyermek wc ülőke, etetőszék is kedves Vendégeink 
 rendelkezésére áll
• Ajánlatunk március 1-től július4-ig illetve szeptember 1-től december 23-ig vehető igénybe a péntek, 
 szombat éjszakák és  az kiemelt* időszakok kivételével!, 
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Gyermek kedvezmény szülőkkel egy szobában pótágyon vagy babaágyon:

• 0-6 éves korig: díjtalan
• 6-12 éves korig: 3 500 Ft/fő/éj 
• 12 éves kor felett: 6 000 Ft/fő/éj 

VILLA NATURA***  ZALAKAROS-GARABONC

A Hotel Villa Natura nem csak Ön és családja, hanem házi 

kedvence számára is tökéletes helyszín a közös pihenéshez. 

Bizonyos szobák kutyabarát módon kerültek kialakításra, 

olyan földszinti lakrészeket találhatnak  a vendégek, mely 

közvetlen kertkapcsolattal rendelkeznek, sőt egy elkerített 

kennel jellegű kis udvar is csatlakozik a szobához (classic 

comfort szobák)

Érvényes: 2014.09.01 – 10.23 -ig, min. 2 éj foglalással

Ár: 9.450 Ft / fő / éj – Classic 2 ágyas szobában

 10.350 ft / fő / éj – apartmanban

A csomagár  tartalma:

• szállás panorámás, zöldövezeti, tágas, ízléses szobákban
• korlátlan wellness használat tóra néző pezsgőfürdővel, infra és fi nn szaunával, pihenő térrel
• ingyenes internet használat a szálloda egész területén
• gazdag büféreggeli, háromfogásos házias büfévacsora
• Natura parkban egészségmegőrző séta- és túra utak
• Natura- tó használata, csónakázás, tutajozás, madármegfi gyelés, íjászat, játszótér, kiépített strand, 
 fürdőzés, csónakázás, Nordic Walking, horgászat engedélyezett horgászonként 1.500 Ft / nap, 
 nagyobb túrák megtételéhez Kis-Balaton – Zalakaros térkép
• kerékpárkölcsönzés

SZIESZTA HOTEL *** SOPRON

Érvényes: 2014.08.01 – 10.22-ig, a hét bármely napján

Ár: 6.500 Ft / fő / éjszaka / 3 éj foglalással

 6.715 Ft / fő / éjszaka/ min. 2éj foglalással

A csomagár  tartalma:

• Szállás svédasztalos reggelivel, és vacsorával (A vacsora típusa a házban tartózkodó vendéglétszám 
 függvénye: svédasztalos vagy háromfogásos vacsora, italt nem tartalmaz.)
• jó idő esetén minden kedden és szombaton GRILL-PARTY a félpanziós vacsora keretében
• A szálloda wellness szigetének használata (úszómedence, pezsgőfürdő, fi nn szauna, gőzfürdő
 fi tneszterem)
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• Korlátlan belépő a közeli Lővér uszodába, nyáron a Lővér uszodához tartozó szabadtéri strandra  
• Nyáron korlátlan belépő a Fertő tóra
• Nyáron korlátlan belépő a Tómalom fürdőre
• Június 13 – augusztus 29. között minden péntek este ÉLŐZENE a Drinkbárban
• Erdei séta szombatonként (9.50.)
• Városnézés idegenvezetővel vasárnaponként (9.50.)

ERZSÉBET PARK HOTEL*** PARÁDFÜRDŐ

Érvényes : 2014.09.01 – 10.31-ig, min. 2 éj foglalással 

( kivéve 10.23 – 26.) 

Ár: 7.610 Ft / fő / éjszaka  

Csomagár tartalma: 

• Hétköznap minimum 1 éjszakai szállás, Hétvégén minimum 2 éjszakai szállás
• Büféreggelik és büfévacsorák , 1 alkalommal ajándék üdvözlő ital a Kávézóban
• Szombat esténként előzene a Kávézónkban
• Mindkét wellness részleg (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 Mátrawsegway utalvány IGÉNY SZERINT, Törölköző és fürdőköpeny
• Ingyenes wifi  a bárban, a kávézóban és a szobákban
• Ingyenes parkoló

HH FREYA*** ZALAKAROS

Érvényes:  2014.09.01 – 30-ig , min.3 éjszaka foglalással

Ár: 10.710 Ft / fő / éj

A csomagár  tartalma:

• szállás svédasztalos reggelivel és vacsorával
• minden este a vacsorához 1 ital  (1 pohár sör - 3 dl, vagy 1 pohár bor - 2 dl, vagy 1 üveg üdítő vagy 
 ásványvíz), az éjszakákkal megegyező számú fürdőbelépő a szállodával közvetlen összeköttetésben
 álló Gránit Gyógyfürdőbe  (fedett gyógyvizes és termálvizes medencék)
• strandra és hullámfürdőbe (a termálstrandon 24 - 36 C vízhőmérsékletű korszerű termál,úszó, családi,
 hullám és gyógyvizes medencék és egy 6 pályás csúszdaegyüttes , kisgyermekeknek pancsoló és 
 játszótér áll rendelkezésre, 
• Internet ( WIFI) a szobákban
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• Kiegészítő belépő az élményfürdőbe és gyógycentrumba (igény esetén a recepción váltható): 
 1.300 Ft / fő / nap (belső és külső termálvizes medencék vízi attrakciókkal: gombazuhatag, 
 pezsgőfürdő, nyakzuhatag, szauna,  termálvizes jakuzzi, gyógykert), Vizipók-Csodapók 
 Fedett gyermekbirodalom  két szinten, függőhidakkal, csúszdákkal, vizes élményelemekkel, 
 lesz itt még só homokozó, hempergő játszóház, a nagyobbaknak junior játszózóna, egyedülálló 
 gyermekbarát szauna, hogy az egész család együtt élvezhesse a szaunázás élményét 

Gyermekkedvezmény: 

6 éves korig ingyenes a gyermek szállása, ellátása és fürdőbelépője szülőkkel  vagy nagyszülőkkel egy 
szobában történő elhelyezés esetén! 6-14 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk.

AZ AJÁNLAT VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES , ÉS A SZABAD KAPACITÁS FÜGGVÉNYÉBEN 

FOGLALHATÓ!  AZ ÁRAK AZ IDEGENFORGALMI ADÓT  NEM TARTALMAZZÁK.               


