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FAMILIA HOTEL*** ZAMÁRDI

Érvényes:  2015.04.22-06.12.  (kivéve Május 1. ,04.30-05.03 és, Pünkösd 05.22-05.25.), min. 4 éj 

foglalással

Szeretne túrázni, vagy kerékpározni? Zamárdiban kiváló túraútvonalak vannak, a balatoni kerékpárút ( 
225 km) Zamárdin keresztül megy, nagyon jó kirándulási célpont a tihanyi félsziget az apátsággal és a 
levendulamezőkkel. Szeretne egyet mozogni pihenés közben?  

Ár: 21 590 Ft/ fő/ 4éj

 5.395 Ft / fő / éj

Csomag tartalma:  

• Szállás kétágyas, fürdőszobás szobában,  svédasztalos reggeli,  menüválasztásos 3 fogásos vacsora,
 uszoda, szauna,infraszauna használata,  parkolás a szállodánál
• ajándékutalvány egy pálinkafőzde látogatás ajándék pálinka kóstolójával a Zimek minőségi
 pálinkafőzdéjében
• 10% kedvezmény a Zamárdi Kalandpark belépőjéből
• 50 % kedvezmény szolárium zseton árából
• 10% kedvezmény minden masszázs árából
• szabadidős eszközök használata ( billiárd, asztalitenisz,darts,gyermek játszószoba,játszótér, 
 röplabda, kosárlabda, tollaslabda, boccia,társasjátékok) 

Gyermekkedvezmények:  

0-4,99 év között 100 %, 5-11,99 év között 50%, 12-15,99 év között 30%
(2 teljes fi zető felnőtt mellett egy szobában 3. személyként. 2 vagy több gyermek esetén szabad kapaci-
tás függvényében családi szobát, vagy 2 db kétágyas szobát adunk. Ebben az esetben a gyermekek után 
fi zetendő ár a teljes csomag ár 70%-a kortól függetlenül.) 

PIHENÉS

ELŐSZEZONBAN    
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KAKADU HOTEL*** KESZTHELY   

Érvényes:  2015.június 15.-ig, min. 3 éj foglalással (Kivéve kiemelt és ünnepi időszakokban )

A természet már éledezik! Újuljon meg Ön is szállodánk pezsdítő, frissítő szolgáltatásaival! A kedvezmé-
nyes programkártyákkal szeretnénk hozzájárulni vendégeink élménydús kikapcsolódásához. 

Ár: 6.480 Ft / fő / éj , reggelivel

 9.180 Ft / fő / éj félpanzióval

Csomag tartalmazza:  

• szállás kétágyas szobában, svédasztalos reggeli vagy félpanzió
• relaxáló teadélután: a hét minden napján 16.00.-18.00. óra között különböző teakülönlegességekkel
 kínáljuk vendégeinket!
• Korlátlan gyümölcsfogyasztás
• éjszakai pezsgőfürdő – party szombatonként
• hétvégén: szaunaszeánsz hivatásos szaunamesterrel
• korlátlan Wellness - Club használat (fi nn szauna, fedett fűtött medence, infraszauna, gőzkabin,
 pezsgőfürdő, cardio-gépek )
• 20% kedvezmény a Balatoni Múzeumban!
• 20% kedvezmény a Helikon Kastélymúzeum 5 kiállítására!
• 20% kedvezmény a Gyenesdiási Kalandparkban!
• Wi-Fi internethozzáférés
• szobaszéf
• zárt parkoló

LAROBA HOTEL**** ALSÓŐRS 

Nem szereti a nyüzsgő tömeget, inkább csodálja a Balaton páratlan szépségét, mint a tömött strandokat 
vagy csak nem jutott ideje a főszezonban a pihenésre? Akkor itt az alkalom, hogy új élményekkel tankol-
jon fel az őszre! Elő- és utószezoni pihenés és kényeztető wellness szolgáltatások várják Önt!

Érvényes: 2015.04.30 – 07.05-ig, min.3 éj foglalással 
Ár: 11.250 Ft / fő / éj , hétköznapokon

 13.050 Ft / fő / éj , hétvégén

Csomagár tartalma:

• Szállás kényelmes, légkondicionált szobában , Félpanziós ellátás büféasztalos reggeli és vacsora 
• Korlátlan ingyenes Wifi  használat a szobákban és a közös terekben
• Ingyenes parkolás sorompóval zárt parkolónkban
• Varázslatos wellness szigetünk korlátlan használata
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• Élménymedence 8 féle kényeztető élményelemmel, Pezsgőfürdő 3 féle bizsergető masszázs elemmel,
 Egészségsziget csillagfényes fi nn szaunával, fényterápiás infra szaunával, aromaterápiás gőzfürdővel,
 merülő medencével és jégkúttal, Mediterrán napozó, Parajdi sókamra
• Fürdőköntös bekészítés a szobában
• Wellness törölköző

Gyermek kedvezmény:

6 éves korig grátisz, 6 – 12 évig 50 %, 12 év felett 25 % kedvezmény

MAGISTERN HOTEL*** SIÓFOK  

Érvényes: 2015.április 24 -26. május 01 -május 31-ig.

A csomag ára: 6.210, - Ft / fő / éjszaka büféasztalos reggelivel, ápr.24 – 26-án

Az akció ára: 6.480 ,- Ft / fő / éjszaka büféasztalos reggelivel, május 03-tól, kivéve Pünkösd

A csomaghoz 3 fogásos menüs vacsora igényelhető: 2000,-Ft / fő / alkalom áron! 

A csomagár tartalmazza:

• szállást kétágyas szobában,  büféasztalos reggelit
• wellness részleg használatát: medence, fi tnesz terem, pezsgőfürdő, fi nn szauna, gyermekpancsoló,
• 1500,- Ft-os masszázskupont a felnőtteknek,
• fürdőköntös használatot a felnőtteknek
• ingyenes WIFI használatot.

Gyermek kedvezmény: (2 fi zető felnőtt esetén, szülővel 1 szobában
0-3,9 éves korig – 100%,
4-11,9 éves korig – 50%

HH PELION**** TAPOLCA ( BALATONFELVIDÉK)  

Érvényes: 2015.június 12-ig./ min. 2 éj foglalással (Az ajánlat ünnepi időszakokban nem fog-
lalható!) 
Ár: 13.410 Ft / fő / éj - hétvégén

 11.610 Ft / fő / éj – hétközben

Az ár tartalma:

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

Gyermek árak:

6 éves korig gratisz, 6 – 12 évig: 7.560 Ft / fő / éj

KAPITÁNY HOTEL**** SÜMEG / BALATONFELVIDÉK  

Érvényes: 2015. május 3 - június 14. között,  kivéve kiemelt és ünnepi időszakok: 2015. 05.22-
25.), min. 2 éjszaka foglalása esetén

Ár: 13.410 Ft / fő / éj - hétvégén

 11.610 Ft / fő / éj – hétközben

Tartalom:

• Szállás exkluzív berendezésű kétágyas szobában, Bőséges Büféreggeli, Büfévacsora a Chef ajánlásával, 
• A szálloda wellness részlegének használata: úszómedence, wellness medencék, gyermek medencék,
 pezsgőfürdő, merülő medence, relax szoba, külső medencék (máj.-okt.)
• Szauna-sziget használata: infra szauna, fi nn szauna, gőzkabin, szoft szauna,  
• TechnoGym fi tneszterem, kardiogépek, fürdőköpeny és szauna lepedő használata biztosított
• TÖRTÉNELMI LOVASJÁTÉKOK (szerdán garantált), A „Történelmi Magyarország Címerei” kiállítás 
 megtekintése
• Ingyenes internet- és WiFi használat
• Ingyenes parkolási lehetőség szállodánk előtti őrzött, zárt parkolóban. 
• (Térítés ellenében igénybe vehető mélygarázs 1.000 Ft / személyautó / éj áron)

Gyermekkedvezmények: 

0-4 éves kor között kedvezmény mértéke 100%
4-7 éves kor között kedvezmény mértéke 50%
7-14 éves kor közöt kedvezmény mértéke 30%
külön szobában 0-14 év között kedvezmény mértéke 20%

KITTY HOTEL**** MISKOLC-TAPOLCA ( BÜKK)

Érvényes:  2015.június 31-ig / min. 2 éj foglalással, kivéve ünnepi időszak.

Ár: 8.910 Ft / fő / éj  hétköznap

 9.900 Ft / fő / éj hétvégén

Az ár tartalma:

• Szállás félpanzióval ( svédasztalos reggeli és háromfogásos vacsora), pezsgőkínálás érkezéskor, 
 wellness részleg használata ( fi nn -, infra szauna, jakuzzi )
• kedvezményes belépő  a BARLANG fürdőbe
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• fürdőköpeny és szauna lepedő
• díjmentes parkoló
• vezeték nélküli Internet.

Gyermek kedvezmények: :

0 – 4 év között  gratisz, 4 – 10 év között : 5.400 Ft / fő / éj, 10 – 14 év.  7.200 Ft / fő / éj

SZALAJKA LIGET HOTEL**** SZILVÁSVÁRAD / MÁTRA  

Szilvásváradi wellness és szállás a tavasz jegyében 

Foglalható: 2015.április 06 – július 12. között. minimum 3 éjszakától
(kivéve ünnepek és kiemelt időszakok: 03.06-08; 03.30-04.07; 04.30-05.03; 05.22-25)

Ár: 8.775 Ft / fő / éj – standard 2ágyas szoba esetén, hétköznapokon

Egyszeri hétvégi felár: 5.000 Ft / szoba / 3éj

Tartalom:

• 3 éjszakai szállás az Ön által kiválasztott szobatípusban, félpanziós ellátás (gazdag svédasztalos reggeli 
 és büfévacsora), 20 % kedvezmény a Szalajka Relax Park szolgáltatásaiból
• wellness részleg - úszómedence, gyermekpancsoló, pezsgőfürdő, só-, illó- és gőzkabin, fi nn szaunák, 
 infra szauna, merülő medence használat, fi tnesz terem, erdei szaunaház igénybe vétele
• egyszeri fürdőköntös bekészítés a szobában
• szobai ingyenes internet és széf igénybevétel
• kedvezményes csomaghosszabbítási lehetőség, 

Amit még választhat:

• Korai érkezés lehetősége 12:00 órától
• Késői utazás lehetősége 15:00 óráig 
• Személyenként 1 db 1000,-Ft értékű masszázskupon (18 év feletti vendégeink részére) 
• Menüebéd 2 fogásos 1 fő részére egy pohár ház iszörppel
• Vacsorához 2 pohár vadhibiszkuszos pezsgő
• 1 óra minigolfpálya használat 2 fő részére 
• érkezéskor kandallófa bekészítés az apartmanházakba
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ERZSÉBET PARK HOTEL***PARÁDFÜRDŐ /MÁTRA

Érvényes: 2015. 04.01 – 06.15-ig, június 16. - július 05. (min. 3 éjszakás foglalás esetén)
Ár: 8.500 Ft / fő / éj

Tartalom:

• Szállás, Büféreggelik és büfévacsorák
• Ajándék hűsítő ital egy alkalommal a felnőtteknek
• Hétvégén élőzene 1 alkalommal, 20 x 10 m-es kültéri medence használata
• 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
• Gyermeksarok használata
• 5000 Ft értékű Mátrasegway utalvány IGÉNY SZERINT
• Törölköző és fürdőköpeny (14 év felett)
• Ingyenes wifi  a bárban, a kávézóban és a szobákban
• Ingyenes parkoló

Gyermekkedvezmények: 

0-7 év kor között grátisz szállás és félpanzió 
7-14 év között 50% kedvezménnyel 4.500 Ft/fő/éj 
14 év felett 9.000 Ft/fő/éj 

Az árak ünnepi időszakban nem érvényesek. Az árak az IFA-t nem tartalmazzák. Foglalás a 

szabad férőhelyek függvényében.     


