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SIÓFOK-HOTEL  MAGISTERN***+  
Érvényes: 2016. szeptember 01 – október 23. között min. 2 éjszaka igénybe vétele esetén

A csomag ára: már 7.110,- Ft  / fő / éjszaka , reggelivel
Gyerekkedvezmény (2 fi zető felnőtt esetén, szülővel 1 szobában):
0-3,9 éves korig – 100%, 4-11,9 éves korig – 50%

A csomaghoz 3 fogásos menüs vacsora igényelhető: 2.000,- Ft / fő / alkalom áron!
  
A csomagár tartalmazza:  
• szállást kétágyas szobában,
• büféasztalos reggelit, vacsora igénybevétele esetében, a vacsora időpontjában személyenként 1 pohár
 sör vagy 2 dl bor vagy 2 dl üdítő fogyasztását,
• wellness részleg használatát: medence, fi tnesz terem, pezsgőfürdő, fi nn szauna, gyermekpancsoló,
 fürdőköntös használatot felnőtteknek,
• 1.500,- Ft -os masszázskupont a felnőtteknek, 1 x 20 perces infrakabin használatot,
• ingyenes parkolást.

Az idegenforgalmi adó: 400,- Ft / fő / éj, a csomagon felül, 18 éves kor felett fi zetendő. 

VILLA CLASSICA**** PÁPA      
Indián nyár Pápán! Töltsön el egy kellemes hétvégét 
Pápán, a Bakony lábánál! Sokszínű programokkal és 
kedvező árakkal várjuk!
Érvényes: 2016.08.26 - 2016.10.22 . és 10.25-11.30.

Az ajánlat ára :

• Reggelivel: Standard szobában: 6.730  Ft/éj / 2 fő

• Félpanzióval: Standard szobában: 10.145  Ft/éj / 2 fő

A félpanzió bőséges büféreggelit és 3 fogásos a’la carte vacsorát tartalmaz.

NYÁRUTÓ ŐSZI 
KIKAPCSOLÓDÁS
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Indián nyár ajánlat tartalma:  
• Légkondicionált szállás bőséges büféreggelivel vagy félpanzióval
• Orientális wellness és fi tnesz részleg korlátlan használata: jakuzzi, bio, fi nn és infra szaunák, 
 lábmasszírozó, eső- és vödrös zuhanyok
• Fürdőköpeny és szaunatörölköző használat
• Safari klub korlátlan használata: biliárd, darts, csocsó, kártya- és társasjátékok
• Információs térkép Pápa és a környék látnivalóiról
• Kerékpár kölcsönzési lehetőség
• Kávé és tea bekészítés
• Ingyenes Wi-Fi
• Ingyenes parkoló

ERZSÉBET PARK HOTEL*** PARÁDFÜRDŐ    
Érvényesség: 2016.09.01 - 2016.10.28. / min.2 éj 
foglalása esetén

Árak:

Hétközbeni tartózkodás: 7.865 Ft / fő / éj – ERZSÉBET Szárny

Hétvégén: 9.350 Ft / fő / éjszaka

Gyermekkedvezmények:
0 - 7 éves korig (maximum 2 gyermek részére): 100% kedvezmény (3., 4. stb. gyermek részére 50% 
kedvezmény a pótágy árából)
7 - 14 éves korig 50% kedvezmény a pótágy árából
14 - 18 éves korig 100% pótágyár fi zetendő

Tartalom:
• Szállás
• Büféreggelik és büfévacsorák
• 1 alkalommal ajándék üdvözlő ital a Kávézónkban
• Hétvégén egy alkalommal élőzene a kávézónkban
• Wellness részleg és kondicionáló termünk használata*
• Térítésmentes 1 h kerékpár használat (előfoglalás szükséges)
• Ingyenes wifi  a bárban, a kávézóban és a szobákban
• Ingyenes parkoló
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Az aromakabin és a fi nn szauna melengető érzése, a pezsgőfürdőzés, majd fi nom csobbanás az 
élménymedencébe...a vízcseppeket letörölve egy pohár ital majd egy tartalmas vacsora napról napra, 
hogy igazi őszi pihenésben részesülhessenek!

* 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 terem hasz-
nálata.

KESZTHELY- HOTEL KAKADÚ***   
Érvényes: 2016. szeptember 1. - 2016. november 30.
EXTRA ŐSZI  AKCIÓS AJÁNLAT!/min. 3éj foglalással
(kivéve ünnepi időszakokban)

Fedezze fel Ön is az őszi Balaton szépségét! Élvezze a Keszthelyt körülölelő 
erdők csodálatos színekben pompázó faleveleit. Tegyen egy sétát és élvez-
ze a tó csendes víztükrén játszó napsugarakat, miközben test-lélek-szellem 
egyaránt harmóniára talál! A kirándulásokat követően szállodánk Wellness 
részlegének szolgáltatásaival gondoskodunk az Ön teljes ellazulásáról.

Ár: 4 nap / 3 éj svédasztalos reggelivel: 6.480,- Ft/fő/éj

félpanzióval: 9.180,- Ft/fő/

Csomag tartalmazza:
• Szállás kétágyas szobában
• Svédasztalos reggeli vagy félpanzió
• Korlátlan Wellness-Club használat (fűtött medence; fi nn szauna; infraszauna; gőzkabin; 
 pezsgőfürdő; merülő medence cardio-gépek
• éjszakai pezsgőfürdő-party szombatonként
• hétvégén: szaunaszeánsz hivatásos szaunamesterrel
• Relaxáló teadélután: a hét minden napján 15.00 és 17.00 óra
• Balatoni Múzeum kedvezmény kupon
• Marcipán Múzeum belépő
• Wi-Fi internet hozzáférés
• Szobaszéf
• Zárt parkoló.
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TAPOLCA- HUNGUEST PELION HOTEL****    
Érvényes: 2016. szeptember 1 - 2017. március 1. között, minimum 2 éjszaka foglalása 
esetén,  az ajánlat ünnepi és kiemelt időszakokban nem foglalható! 
 
Ár hétköznapokon: 12.510 Ft / fő / éjszaka
HÉTVÉGÉN: 14.310 Ft / fő / éj

PELION  AKCIÓ,AKCIÓ, AKCIÓ
Érvényes: 2016. szeptember 4 - 23. között, minimum 
2 éjszaka foglalása esetén,  hétköznap, félpanziós ellátást 
tartalmaz (büféreggeli, büfévacsora).
Az ajánlat ünnepi és kiemelt időszakokban nem foglalható!

Ár: 10.710 Ft / fő / éj

Az ár tartalma:
• szállás, büféreggeli, büfévacsora, Wellness sziget használata (élményfürdő, termálvizes medencék,
 szauna, infraszauna, bioszauna, rönkszauna, gőzkabin, sókabin, fi tnesz terem, fi tnesz programok), 
 reggeli gimnasztika, vizitorna, fürdőköpeny használat, gyógybarlang igénybevétele
• parkolás
• ingyenes Wifi  használat a szálloda teljes területén
• Gyermekfelügyelet és programok a Pinocchio Clubban
• áfa.

Szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre.

HOTEL SZÉP ALMA**** PORVA-SZÉPALMAPUSZTA( BAKONY)      
A SZÁLLODA MEGKÖZELÍTÉSE: 
Győr és Veszprém felöl a 82-es főúton, Pápa felöl a Bakonybélen keresztül vezető úton lehet eljutni Zircig. 
Zirc központjából Porva irányában Borzavárig kell tovább haladni, ahol a temető mellett, táblával jelölt 
kis kereszteződésnél kell balra fordulni. Egy keskeny, de jó minőségű aszfaltúton kb 200 méter után egy 
Y-kereszteződésben jobbra tartva még 3 kilométert kell autózni a szállodáig.

Érvényes:  2016.aug.22 – okt.31-ig. / min 2 éj foglalással

Ár: 12.060 Ft / fő / éjszaka, félpanzióval
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Az ár tartalma:
• szállás bőséges svédasztalos reggelikkel
• esténként ízeletes vacsorákkal
• egy-egy pohár üdvözlő ital
• 1 óra bowlingpálya- és biliárdasztal használat
• „Ismerd meg Szépalmát!” – kirándulós kvízjáték
• gps-es kincskereső túra meglepetés ajándékokkal
• a wellness-részleg korlátlan használata, valamint az ÁFA

Az idegenforgalmi adó – melynek összege 400,- Ft/fő/éj – külön kerül felszámolásra.

TORNÁCOS HOTEL*** HEGYKŐ  
Mi is lehetne kellemesebb egy gyönyörű napsütéses napon, mint 
kerékpáron felfedezni a varázslatos Fertő-tájat… 
Jól kiépített kerékpárutakkal, természeti kincsekkel, kulturális látniva-
lókkal biztosítja a környék a felejthetetlen napokat, Tornácos Panziónk 
pedig mindezt megkoronázza védnöki táblás étteremével, kényeztető 
wellness udvarával és barátságos hangulatával.

Érvényes: 2016.szept.10 – nov.25-ig / min. 2 éj foglalással
  
Ár:  11.655 Ft / fő / éj

Tartalom:
• 2 éjszakás elhelyezés kétágyas szobában
• Félpanziós ellátás, bőséges büféreggelivel, 4 fogásos vacsorával
• Korlátlan wellness használat: élménymedence hidromasszázzsal, fi nn szauna, gőzfürdő 
 aromaterápiával, pihenőkert, teabár Naturland gyógyteákkal
• Fitneszterem, cardio- és erőgépekkel
• Személyenként kerékpár biztosítása a teljes itt tartózkodás alatt
• Meglepetés „Bringás úti csomag”
• Személyenkénti kerékpáros Fertő-tavi komp transzfer (Mörbisch-Illmitz között)
• Ingyenes WIFI a szobákban, illetve a közös helyiségekben
• Kamerával őrzött, ingyenes parkolási lehetőség 
 

Foglalás a szabad férőhelyek függvényében.
Az árak az Idegenforgalmi Adót nem tartalmazzák. 


