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PIROSKA HOTEL**** BÜK
Ára: 28.220 Ft/fő/ 3 éj Standard kétágyas szobában
  
A csomagár az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:  
• 3 éjszaka szállás nemdohányzó szobában
• félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli és gazdag büfévacsora)
• 1.000 Ft értékű masszázskupon
• korlátlan wellness-használat (szezonális kültéri medence; élménymedence, gyermekmedence családi
 pihenőtérrel, szaunavilág: fi nn-, bio-, és infra szauna, török gőzfürdő aromaterápiával, tepidárium 
 színterápiával)
• vezeték nélküli internet-elérés a szálloda teljes épületében
• nyitott parkoló
• egész napos ingyenes buszjárat a Büki Gyógy-, és Élménycentrumba

Szállodánkban a fürdőköntös használata díjköteles, ára 1250 Ft/fő (1-7 éjszaka esetén), kaució ellené-
ben a recepción igényelhető
Az idegenforgalmi adó a helyszínen külön fi zetendő, összege 410 Ft/fő/éj (18 év felett)

SENIOR AJÁNLATOK     
Érvényes: 2016. december 23-ig, hétköznap (vasárnap és péntek között), minimum 3 éj 
foglalással,  kivéve kiemelt- és ünnepi időszakokban.

ŐSZIKÉK     
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PALACE HOTEL ****  HÉVIZ   

Ár: 29.430,- /fő / 3 éj /

Palace Ősz csomag tartalma:  
• 4 nap / 3 éjszaka szállás
• félpanzió (büféreggeli és büfévacsora)
• INGYENES WiFi internet csatlakozási lehetőség a szálloda egész területén
• Manóvilág játszóház használata
• fogorvosi konzultáció (igény esetén)
• plasztikai konzultáció (igény esetén)
• INGYENES WELLNESS SZOLGÁLTATÁSOK:

• szállodai élményfürdő
• pezsgőfürdő (jacuzzi)
• szaunák használata (fi nn szauna, bio aroma szauna)
• gőzkabin
• fürdőköpeny használat

HUNGUEST FREYA***+ - ZALAKAROS  

Ár:  33.300  Ft / fő / 3 éj

Az ár tartalma:
• szállás félpanzióval (svédasztalos reggelivel és vacsorával), minden este a vacsorához egy ital 
 (1 pohár sör 3dl, egy pohár bor 2dl, üdítő vagy ásványvíz) 
• az éjszakák számával megegyező számú belépő a Gránit Gyógyfürdőbe (34-36 C hőmérsékletű 
 gyógyvizes medencék)
• áfa
• A szálloda felnőttek részére fürdőköpenyt biztosít
• A szobákban ingyenes internet (WIFI).
• A fürdőbelépő napi többszöri belépésre jogosít! A Gránit Strand-, Hullám- és Gyógyfürdő egy zárt, 
 hűtött folyosón keresztül kényelmesen megközelíthető!
• Kiegészítő belépő az élményfürdőbe és gyógycentrumba (igény esetén a recepción váltható): 
 1.350 Ft / fő / nap (belső és külső termálvizes medencék vízi attrakciókkal: gombazuhatag, 
 pezsgőfürdő, nyakzuhatag; szauna, termálvizes jakuzzi, gyógykert, fedett Vízipók-Csodapók 
 Gyermekbirodalom)

Ezenkívül fi zetendő:
Idegenforgalmi adó (18 éves kortól): 450 Ft / fő / éj
Parkolás (sorompóval védett parkoló): 500 Ft /autó/éj
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HH FLÓRA*** EGER    

Ár:    31.590 Ft / fő  / 3 éjszaka

A szobaár a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
• svédasztalos reggeli és vacsora, szállodai wellness sziget használata (élménymedence, 
 gyermekmedence, infra-, fi nn-, illat- és gőzszauna, merülő medence, jacuzzi, Kneipp medence)
• városi strandbelépő élményfürdő használattal és az Áfa.
• A szobaáron felül fi zetendő 18 éves kor  fölött az idegenforgalmi adó, melynek díja 450 Ft/fő/éjszaka.
• Gépkocsi számára zárt parkolót 900 Ft/éj áron tudunk biztosítani, a helyek érkezési sorrendben állnak
 rendelkezésre.

SILVERIN LAKE **** RESORT BALATONFÜRED   
Szobatípus: 1 db Standard erkély nélküli, nem panorámás kétágyas szoba 
Csomagajánlat: Senior 55 + csomag 
 
Szállásdíja: 35.910 FT / fő  / 3 éjszaka

Az ár tartalmazza:
• Szállás 3 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, mediterrán pihenő, 
 gyermekmedence 
• Közvetlen vízparti fi nn szauna 
• Személyenként 1.000 Ft értékű masszázs kupon, mely felhasználható kozmetikai kezelésre vagy 
 masszázsra (kivéve a hónap akciós kezelése, a kuponok nem összevonhatók 
• Fitness terem korlátlan használata 
• Elektromos kerékpár használata 2 órára 
• Nordic Walking túrabot használata 3 órára 
• Személyenként 500 Ft értékű kávé kupon, mely beváltható a szálloda exkluzív kávézójában a 
 Cafe Amaryllisben! 
• Koktél akció 1-et fi zet 2-t kap: a hét minden napján 16:00 és 17:00 között a Wellness Drinkbárban, 
• Fürdőköpeny használata (felnőttek részére) 
• Gyermek játszószoba használata 
• Vízforraló bekészítés a szobákban 
• Ingyenes WI-FI a• szobákban és a teljes szálloda területén 
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KAPITÁNY HOTEL **** SÜMEG      
Érvényes: 2016. december 23-ig, hétköznap (vasárnap és péntek között), 
kivéve főszezonban, kiemelt- és ünnepi időszakokban
Sümegi kikapcsolódás nemcsak 20 éveseknek

Ár: 25.460 Ft / fő / 3éjszaka

AZ AKCIÓS CSOMAG TARTALMA:
• 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

• VÁRKAPITÁNY ÚR AJÁNDÉKA:
TÖRTÉNELMI LOVASJÁTÉKOK (szerdán, - a műsor és programváltoztatás jogát fenntartjuk!), Szemé-
lyenként 1 x aromafürdő vagy lovaskocsikázás (időjárás függvényében), A „Történelmi Magyarország 
Címerei” kiállítás megtekintése

• Ingyenes internet- és WiFi használat
• Ingyenes parkolási lehetőség szállodánk előtti őrzött, zárt parkolóban. 

HH GRANDHOTEL GALYA****GALYATETŐ  
Csomag: ŐSZIKÉK - AJÁNLAT NYUGDÍJASOKNAK

Elhelyezés: 1 db egylégterű Classic szoba - parkra néző, erkély nélküli, összetolt ágyas szo-
ba, zuhanyzós fürdőszobával, széf, TV, köntös, hajszárító, minibár 
  
Ár: 32.400,- Ft/fő / 3éj  +Idegenforgalmi adó: 350,-Ft/fő/éj (18 év felett).

Szobaár tartalmazza:
• szállás félpanziós ellátással (svédasztalos reggeli és vacsora), látványkonyhával
• animátorok által szervezett napi szabadidős-, sport- és wellness programok
• Aqualand használat (úszómedence, élményfürdő, gyermekmedence, fi nn szauna, kibővített kerti bio
 rönkszauna kültéri merülő medencével, élménymedence, csendes wellness, infrakabin, élményzuhany, 
 skótzuhany), kondicionáló terem (multifunkcionális erőgépek és kardiógépek), asztalitenisz
• köntös (felnőttek részére) 
• és parkolóhasználat
• WIFI Internet
• gyermekek részére Bambi kuckó használat, társasjátékok kölcsönzése, kerti játszótér, vadaspark
• új Lobby bár és Hall. 
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TISZA BALNEUM  **** TISZAFÜRED 
Érvényes: 2016. szeptember 5 - december 23. között min. 
1 éjszaka tartózkodás esetén HÉTKÖZNAPOKON (vasár-
nap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök éjszakák) 
Az árak kiemelt időszakokban nem érvényesek.

Csomagár: Kétágyas szobában: 34.830 Ft/ fő /  3 éj

Az ár tartalma:
• Amiért sokan Európa szerte visszajárnak…
• Az itteni víz alkáli-hidrogén-karbonátos termálvíz, mely összetételénél fogva az idült mozgásszervi,
 reumatológiai, porckorong-kopásos betegségek, izombénulással és sorvadással járó ideggyógyászati
 betegségek, sőt idült nőgyógyászati betegségek kezelésére is alkalmas.
• A SPA részlegen található termálvizes medencénket a Hotel saját termál kútja táplálja, mely 740 méter
 mélyről tör fel és hőmérséklete 44°C.

Csomag tartalma:
• Szállás büféreggelivel és vacsorával (A vacsora italt nem tartalmaz. Típusa svédasztalos vagy a’la carte)
• Balneum SPA korlátlan használata (2 fedett termálvizes medence, 1 átúszó medence, 1 pezsgőfürdő,
 fi nn szauna, gőzkabin, úszómedence szeptember 30-ig)
• Szauna rituálék szombatonként (mézes harmónia, kelet varázsa, pálinkás, Kleopátra, bounty, 
 immun mester, jeges borzongás)
• MóKaland játszóház használata
• Családbarát szolgáltatások
• Kültéri úszómedence használata (május 1 - szeptember 30. között)
• Fitneszterem korlátlan használata
• Röplabda pálya korlátlan használata
• Fürdőköpeny használat
• Korlátlan internet használat és díjmentes parkolás

Az ár nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, mely 18 éves kor felett fi zetendő, 350 Ft/ fő / éj.

Figyelem!
Ez az ajánlat nyugdíjas vendégek részére készült, érvényes nyugdíjigazolvány bemutatá-
sával vehető igénybe!

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


