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ALSÓŐRS –BALATON / LAROBA**** WELLNESS HOTEL       

Érvényes: 2016.12.30 – 2017.01.01-ig,/  2 éjszakára is foglalható

Mi kell egy felejthetetlen szilveszteri pihenéshez? Pezsgő, hangulat, színes programok, pergő rit-

musok, nagy durranások és kényeztető wellness szolgáltatások. 

Önnek csak foglalnia kell! A többiről mi gondoskodunk!

Ár: 51.570 Ft / fő / 2 éjszaka , All inclusive ellátással!t

Tartalom:  

• Szállás kényelmes, légkondicionált szobában
• All inclusive ellátás 8-22 óra között * 
• Szilveszteri jó szerencsét Cocktail
• Szilveszter éjszakai újév köszöntő party: élőzenés mulatság, meglepetésprogram, tombola értékes
 nyereményekért, tűzijáték, korlátlan italfogyasztás (19:00-02:00) folyóborok, csapolt sör, szénsavas és
 szénsavmentes üdítőitalok, ásványvíz, kávé
• Wellness szigetünk korlátlan használata
 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
 Parajdi sókamra
 Pihenő szoba
 Fürdőköntös bekészítés a szobában
• Ingyenes Wi-Fi használat a szobában és a közös terekben 
• Ingyenes parkolás szállodánk sorompóval zárt parkolójában

Extra ajándékok a csomaghoz kupon ellenében 2016. április 1. és 2016. június 10.között:  

• svédasztalos reggeli 08:00 – 10:00-ig, 
• 3 fogásos, menüválasztásos ebéd 12:00 – 14:00, 
• délután sütemény, 
• büféasztalos vacsora 18:00 – 20:00 között
• korlátlan italfogyasztás az alábbi italokból 8:00 – 22:00 között (szénsavas és szénsavmentes üdítő italok
 és ásványvíz, kávé és tea) és 11:00 – 22:00 között (csapolt sör, 3 féle balatoni bor)

SZILVESZTER 2016.   
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BÜKFÜRDŐ / PIROSKA ****   

Érvényes: 2016. december 29- 2017. január 2. között, min. 3 éj foglalással

A babona szerint olyan lesz az Új év, amilyen az első napja. Mi biztosítjuk a felhőtlen kikapcso-

lódási lehetőséget, wellnessfürdőzést a fergeteges Óévbúcsúztató éjszaka után. Szilveszterkor 

táncbemutatóval, egész éjszakás élőzenével várjuk vendégeinket. A félpanzió keretein belül ün-

nepi menüvacsorát szolgálunk fel, éjfélkor pezsgős koccintás, éjféli menü kínálja a gasztronómiai 

kalandozást.

Ára: 59.415 Ft / fő / 3éjszaka 

A fenti csomagár tartalmazza:  

• szállás nemdohányzó kétágyas szobában
• félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli, gazdag büfévacsora a Mandola étteremben)
• szilveszteri programok (dec. 31-én 5-fogásos ünnepi menüvacsora a félpanzió keretén belül, welcome
 drink a vacsora előtt, éjféli büfé 1 pohár pezsgővel, egész éjszaka élőzene, tombolasorsolás)
• fürdőköntöshasználat felnőttek részére
• a szálloda wellness-részlegének korlátlan használata (beltéri élménymedence, gyermekmedence és
 családi pihenőtér, fi nn-, bio- és infraszauna, török gőzfürdő aromaterápiával, tepidárium színterápiával)
• ingyenes vezeték nélküli internet-elérés a szálloda egész épületében
• nyitott parkoló
• egész napos ingyenes buszjárat a szállodából a megújult Büki Gyógy- és Élménycentrumba

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Gyermekkedvezmény:  

• 5 éves korig a gyermek szállása a szülőkkel azonos szobában pótágyon térítésmentes (2 teljes fi zető
 esetén max. 2 gyermek), az ünnepi étkezések felára: 3.000 Ft / gyermek/éj.
• 5-12 éves kor között pótágyon: 50 % kedvezmény a csomagárból. 

Az itt feltüntetett csomagáraink nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, mely a helyszínen külön fi ze-
tendő. Összege 410 Ft/fő/éjszaka.
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EGER / HH FLÓRA***    

A csomag 2016.12.29. - 2017.01.01. vagy 2016.12.30. 

- 2017.01.02. között vehető igénybe, min. 3 éjszaka 

foglalással.

Töltse a szilvesztert az egri Hunguest Hotel Flórában! Szil-

veszteri csomagunk keretében idén is 3 éjszakás pihenést és 

szórakozást kínálunk kedves Vendégeinknek.

Ár: 71.865 Ft / fő / 3 éjszaka

A csomag tartalma:

• 3 éjszakai szállás félpanziós ellátással ( svédasztalos reggeli és vacsora )
• wellness sziget használa (élménymedence, gyermekmedence, infra-, fi nn-, illat- és gőzszauna, merülő
 medence, jacuzzi, Kneipp medence ) közvetlen átjárás a városi strandra élményfürdő használattal
• Áfa.

Egyéb programok:

• December 30-án előszilveszteri mulatság a szálloda éttermében
• December 31-én:
 svédasztalos gálavacsora műsorral, korlátlan italfogyasztással a megadott italválasztékból
• A programokat éjféli Tüzijáték, majd tombola sorsolás követi.

HAJDÚSZOBOSZLÓ /RUDOLF HOTEL***  

Érvényes: 2016.dec.29 – 2016.jan.02.között, min. 3 éj foglalással

 
Ár: 47.695 Ft / fő / éjszaka

Tartalom:

• érkezéskor Welcome Drink /14 év felett/
• félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli + menüválasztásos főétkezés /érkezés napján egy adott menü/) 
• a szálloda wellness részlegének nyitvatartási idő szerinti használata: szauna, gőzkabin, jakuzzi
• kültéri gyógyvizes medencék, felnőtt- és gyermek strandmedencék nyitvatartási idő szerinti használata
• napozóterasz és napozóágyak használata
• fürdőköpeny használat felnőtteknek
• gyermek játszószoba
• központi széfhasználat
• wireless internet (wifi ) használat a szobában
• Szilveszteri műsoros vacsora, éjfélkor pezsgő, éjfél utáni menü,
• Egész este élőzene, tánc, tombolasorsolás értékes nyereményekkel!
 Fődíj: Wellness hétvége 2 fő részére szállodánkba!
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HÉVIZ / PALACE**** HOTEL   

Érvényes: 2016. december 30. - 2017. január 2.

Éjszakák száma a csomagban: 2 éj 

Töltse a Szilvesztert a Hotel Palaceban!

Ár: 58.410 Ft / fő / 2éjszaka

Az ár tartalma:

• Köszöntőital, félpanzió (büféreggeli és büfévacsora)
• INGYENES WiFi internet csatlakozási lehetőség a szálloda halljában
• Manóvilág játszóház használata gyerekeknek
• December 31-én szilveszteri gálavacsora, programok, éjféli büfé

• A gálavacsora sztárvendége a fergeteges Bon Bon zenekar!

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

HÉVIZ/ HUNGUEST  HELIOS ***HOTEL        

Érvényes: 2016.12.29 - 2017.01.01. között, minimum 3 

éjszaka foglalása esetén!

Búcsúztassa nálunk az Óévet és töltse az év utolsó napjait 

Hévízen, a Hunguest Hotel Heliosban!

Ár: 77.220 Ft / fő / 3 éjszaka

Szolgáltatás tartalma:

• 3 éjszaka szállás , büfé félpanzióval (reggeli és vacsora), délelőtti teázás
• korlátlan fürdőhasználat (fedett gyógyvizes medence, szauna, infraszauna, gőzkabin, pezsgőfürdő,
 élménymedence), fi tneszterem használat, fürdőköpeny- és széfhasználat
• internet-használat (WiFi)
• naponta változatos sportprogramok edzővel (reggeli-, senior-, erősítő-, gerinc-, váll-, csípő-, vízitorna,
 stretching, testzsírszázalék-mérés, edzőtermi foglalkozás kardiogépekkel) és eszközökkel (gimnasztikai 
 labda és szalag)
• Nordic Walking, Power Walking, kerékpártúrák

Programok:

• hetente több alkalommal a lobby bárban esténként élőzene, szerdánként helyi kézműves bemutató, 
 csütörtökönként kulturális programok
• szilveszteri program a félpanzió keretén belül (pezsgős köszöntés, gálavacsora élőzenével, 

 zenés-táncos műsorral)
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KECSKEMÉT/ GRANADA SPORT ÉS WELLNESS HOTEL****        

Érvényes:  2016. december 29. és 2017. január 1. között : 2 vagy 3 éj foglalással

Töltsük együtt az év utolsó óráit és köszöntsük együtt az új évet! Töltődjön fel nálunk és élvezze 

nálunk a szilveszteri utazást: szilveszteri mulatságok, gasztronómiai csodák, és egy remek kikap-

csolódás vár Önre és családjára szállodánkban!

Tartalom:

• Szállás kétágyas szobában, Gazdag büféreggeli, Félpanziós vacsora
• Wellness részleg korlátlan használata 11.00 – 19.30 között (feszített víztükrű medence élményelemmel,
  jacuzzi, fi nn szauna, infrakabin, sókabin, gőzkabin, merülő medence, melegített pad, Kneipp-taposó,
 élménytusolók), Fürdőköntös bekészítése a szobában (gyermekeknek is)
• Ingyenes szélessávú internet hozzáférés
• Ingyenes parkolás, Babaszoba használata, Játszótér használat

Extra ünnepi tartalom:

• Családi fürdőbelépő a Kecskeméti Fürdőbe 1 alkalommal
• Felszolgált 3 fogásos ebéd 30-án és 31-én
• December 30. Elő szilveszteri zenés mulatság szállodánk sárga termében a félpanziós vacsora után, 
 Szilveszter éjszakáján zenés-táncos gálavacsora 3.000 Ft értékű italfogyasztással, melyet csak 31. este 
 lehet felhasználni!
• Óévbúcsúztató gálaműsor meglepetés sztárvendéggel
• Éjféli menü, pezsgő, tombolasorsolás és tűzijáték
• 500 Ft-os masszázskupon / felnőtt

KESZTHELY / KAKADU ***HOTEL       

Érvényes: 2016.dec.29 – 2016.jan.02.között, min. 3 éj foglalással

Csillogó Szilveszter a Medence partján

4 nap 3 éj félpanzióval: 53.910- Ft/fő/3éj    

A csomag tartalma:

• szállás kétágyas szobában, félpanziós ellátással
• korlátlan Wellness Club (infraszauna, fi nn szauna, gőzkabin, pezsgőfürdő, fedett, fűtött medence) 
 használat,   korlátlan Wi-Fi internethozzáférés
• zárt parkoló használat
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PROGRAM:

12.30. • Üdvözlő Party: forralt bor és házi pogácsa

• Happy Hour: minden nap 15.00.-17.00. óra között ingyenes  (  tea, gyógytea fogyasztás

      a medence partján )

12.30. • Ajándék: csillogó fogékszer minden kedves hölgyvendégünknek

• Wellness Kényeztetés – 24 órás wellness használat
12.31. • Szilveszteri hangulatfokozó koktél

• Gálavacsora (libamáj, malacsült, szarvasőgerinc…) 

• Élőzene: Star együttes

• tombola (fődíj: Romantikus Wellness hétvége a Hotel Kakaduban)

• éjféli pezsgő koccintás, - Éjszakai Pezsgőfürdő Party

• Újévi meleg büfé éjféltől
01.01. • Újévi Koncert kivetítése

KŐSZEG / IROTTKŐ*** HOTEL        

Érvényes: 2016.12.29 – 2017.01.01. vagy dec.30 – jan.02./ min. 3 éj foglalással

Ár: 56.100 Ft / fő / 3éjszaka

Tartalom:

• Szállás kényelmes kétágyas szobában
• Késői kijelentkezés, late check-out az elutazás napján (14:00-ig) 
• Bőséges svédasztalos reggeli (7:00 - 10:00, újév napján 7:00-12:00)
• Ízletes, svédasztalos vacsora (minden este: 18:00 - 20:30, kivéve december 31-én) 
• December 31-én:

• 18.30 kapunyitás

• 19.30 szórakoztató programok

• 20.00 szilveszteri svédasztalos gálavacsora, élőzene,

• Éjféli büfé, pezsgős koccintás, tombola, hajnalig tartó mulatozás...
• Meglepetés bekészítés a szobában (érkezéskor)
• Írottkő pálinka kóstoló (1 alkalom/fő) 
• Vezetett városnézés Kőszeg műemléki utcácskáin forralt borozással (1 alkalom/fő)
• Wellness részleg használata (fi nn szauna, infraszauna, gőzkabin, tepidárium, sóbarlang, jacuzzi)
• Bőrfi atalító peeling keverék használata szaunázáshoz
• Írottkő Natúrpark Turista Kártya (1 kártya/szoba)
• Korlátlan wifi  használat a közös helyiségekben

Az idegenforgalmi adót a csomagár nem tartalmazza, mely 380 Ft/fő/éj 18 éves kor felett.
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LAJOSMIZSE / GERÉBY*** FOGADÓ         

Foglalható 2016.december 28 -  2017.január 1. (hétfő-péntek) között: min.3 vagy 

4 éjszakára   

A szilvesztert tölthetjük pihenéssel vagy önfeledt szórakozással – de miért ne tennénk mindkettőt 

egyszerre? A Geréby Kúriában ezt a lehetőséget kínáljuk Önöknek. Hagyják maguk mögött a zajos 

városi hétköznapokat és töltődjenek fel aktív pihenéssel! Tartsanak velünk egy parádés óévbú-

csúztató partira! 

Ár: 67.410 Ft / fő / 3éjszaka  Tornácos standard hotelszoba

 80.910 Ft / fő / 3éjszaka Főépületi 2ágyas standard hotelszoba

Tartalom:

• üdvözlő ital
• szállás, bőséges büféreggeli
• ízletes vacsorák
• 29-én a vacsoránál andalító gitárzene
• 30-án falusi disznóvágás, cigányzenés disznótoros vacsorával 
• 31-én lovas mini show ( amelyben a vendégek ízelítőt kapnak a csikós világ és a mai lovas sportok
 világából) kocsikázással 
• pusztai betyárkodás“, játékos vetélkedő

• a szabadtéri programok alkalmával pálinka-, forró tea-, pogácsa- és sült gesztenyekínálás

• 31-én szilveszteri díszvacsora

• szilveszteri buli reggelig
• tombolahúzás , éjfélkor himnusz, pezsgő
• a vacsorák, valamint a szilveszteri buli teljes ideje alatt a tömény italok kivételével korlátlan 

 italfogyasztás (Frittmann borok, csapolt sör, üdítő, ásványvíz, kávé, továbbá szilveszterkor 

 pezsgő), melyet a részvételi díj tartalmaz

• fakultatív jelleggel pálinkakóstoló, masszázs és jóga
• gyermekeknek játszószoba, istállólátogatás, póni lovaglás, állatsimogatás 
• a családi wellness-részleg (pezsgőfürdő, fi nn szauna, infraszauna), a sport- és teniszpályák, 
 a játszópark, a parkoló, valamint a szálloda teljes területén WIFI internet ingyenes használata
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PÁPA / VILLA CLASSICA****         

Érvényes: 2016.12.29 – 2017.01.02.( min. 2 vagy 3éj foglalással )  

Négycsillagos szilveszter Pápán: zenés-táncos mulatság, sztárvendég: Bon Bon zenekar, gálavacso-

ra, wellness, városnézés, bakonyi kirándulás!

Ár: 48.420 Ft / fő / 2éjszaka

 61.830 Ft / fő / 3éjszaka

Szilveszteri ajánlat tartalma:

• Szállás korai érkezési (12 óra) és késői távozási (13 óra) lehetőséggel
• Bőséges svédasztalos reggeli és vacsora
• A romantikus kisváros, Pápa megtekintése vezetővel
• 1 választható belépő a Várkertfürdőbe vagy az Esterházy-kastélyba
• Szilveszteri gálavacsora, éjféli kínálat és zenés táncos est kiváló DJ-vel és a Bon Bon együttessel
• Újévi buszos kirándulás a Bakonyba: a gannai Esterházy Mauzóleum és a döbröntei Himfy-várrom 
 megtekintése vezetővel
• 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
• Kávé és tea bekészítés
• Ingyenes Wi-Fi
• Ingyenes parkoló

Szilveszteri ajánlat tartalma:

• Svédasztalos gálavacsora a legfi nomabb fogásokkal
• Éjféli pezsgő és korhelybüfé szerencsehozó ételekkel
• Az este sztárvendége és az új év köszöntője: a Bon-Bon zenekar

• Hajnalig tartó bulizás, tánc és jókedv kiváló DJ-vel, a legnagyobb slágerekkel

PARÁDFÜRDŐ / ERZSÉBET PARK HOTEL***         

Érvényes: 2016.dec.29 – 2016.jan.03.között / min. 3 éj fogla-

lással  

Ár: 63.115 Ft / fő / 3éjszaka
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Tartalom:

• Szállás félpanziós ellátással
• Meglepetés bekészítés a szobákba
• Meglepetés fellépők és szilveszteri programok

• Welcome drink személyenként 1 alkalommal
• Exkluzív szilveszteri gála büfévacsora

• Wellness részleg és kondicionáló termünk használata*
• 5000 Ft értékű Mátrasegway utalvány igény szerint
• Ingyenes wifi  a bárban, a kávézóban és a szobákban
• Ingyenes parkoló

Töltse nálunk a 2016-os szilvesztert, hiszen fergeteges, csillogó fényben úszó programok várják az 

idén is: romantikus éjszakai wellnessfürdőzés a csillagok fényében, welcome drink, ínycsiklandozó 

ételkülönlegességekkel fűszerezett gálavacsora, mulatozás, zene és tánc hajnalig. A fergeteges 

hangulatról idén is az Erzsébet Park Hotel***Superior gondoskodik!

* Mindkét wellness részleg (fedett 14 x 7 m-es úszómedence, ülőmedence, 2 pezsgőfürdő, fi nn sza-

una merülő medencével, infra szaunák, aroma-, fény- és sókabin, török gőzfürdő) és kondicionáló 

termünk használata.

SÁRVÁR / BASSIANA HOTEL****         

Érvényes: 2016.12.29 – 2017.jan.02.között , min. 3 éj foglalással 

Ár: 53.550 Ft/ fő/ 3 éj kétágyas szobában

A csomag tartalma:

• min. 3 éjszaka szállás
• félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli. Ebéd VAGY vacsora a’la carte 4000 Ft/fő értékben, december
 31-én este szilveszteri program)
• szilveszteri program (4 fogásos vacsora, éjféli menü, egész éjszaka élő zene, tombola)
• 1 belépő/fő a sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőbe
• 1 db 2000 Ft/fő értékű Hidegterápia kupon
• december 30-án forraltborozás és gesztenyesütés
• wellness-részlegünk korlátlan használata (kardió gépek, jakuzzi, fi nn és infra szauna, Kneipp taposó),
 fürdőköpeny
• parkolás
• Wifi  használat
• szabad belépés az Arborétumba
• ÁFA
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SOPRON/ SZIESZTA HOTEL***         

Érvényes: 2016.12.29. – 2015.01.02./ min. 3 éj foglalással 

Újévköszöntés a 20-as, 30-as évek hangulatában élőzenével

Újévköszöntés a 20-as, 30-as évek hangulatában 

élőzenével, gálavacsorával és a szesztilalom helyett éjfélig korlátlan italfogyasztással szilveszteri 

itallapunkról

Érkezés: 2016.12.29 - 2017.01.02 

Minimum foglalható: 3 éj 

Ár: 47.560 Ft / fő / 3éjszaka 

A szobaárak tartalma:

• Szállás büféreggelivel és vacsorával, illetve az alábbi programokkal, (a vacsora 2016. 12. 31-én 
 gálavacsora a félpanzió keretein belül és italt is tartalmaz, 2017. 01. 01-én gazdag büféreggeli a 
 későn kelőknek),
• A szálloda wellness szigetének használata (úszómedence, pezsgőfürdő, fi nn szauna, gőzfürdő, 
 fi tneszterem)

Program:

• egy alkalommal városnéző kisvonatozás forralt borral, vagy kakaóval,
• 2016.12.30-án délután gyermek animáció,
• 2016.12.30-án a Song Offi  ce Nagy Gatsby műsora, a 20-as, 30-as és 40-es évek legnagyobb slágereivel,
• 2016.12.31-én 9.50 erdei séta túravezetővel,
• 2016.12.31-én szilveszteri bál élőzenével, a hangulatról a Melange Time zenekar gondoskodik, 
 svédasztalos gálavacsorával éjfélig korlátlan italfogyasztással szilveszteri italkínálatunkból 
 (folyóbor, csapolt sör, üdítőital) éjfélkor 1 pohár pezsgővel 

• Tánczene, Tombola, Éjféli büfé
• 2017.01.01-én Bécsi Újévi Koncert vetítés,
• 2017.01.01-én 11.50 városnézés idegenvezetővel.
• (A fel nem használt csomagelemekért visszatérítés nem jár. A kültéri programok az időjárás 
 függvényében vehetők igénybe.)

SÜMEG / KAPITÁNY HOTEL****          

Érvényes: 2016.dec29 – 2016.jan.01. / min. 3 éj foglalással 

Előfoglalási akcióval, visszavonásig!

Fergeteges szilveszter, középkori hangulat, valódi sztárkavalkád, fantasztikus programok!

Ár:  84.915,- Ft / fő / 3éjszaka 
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A csomag tartalma:

• Szállás min. 3 éjre kétágyas szobában
• Bőséges Büféreggeli, Büfévacsora a Chef ajánlásával
• December 29-én  21.00-kor: Dombóvári István stand-up show

• December 31. Szilveszteri gálavacsora

Programok:

• Fergeteges szilveszteri party 
• Szilveszter éjjel meglepetés sztárvendég
• Éjféli büféasztal, Tombolahúzás értékes nyereményekkel
• Zenés-táncos est koktélakcióval a szálloda  Drinkbárjában

• A szálloda wellness részlegének használata: úszómedence, wellness medencék, gyermek medencék,
 pezsgőfürdő, merülő medence, relax szoba, külső medencék (máj.-okt.), ÚJDONSÁG: + 100 m2 
 pezsgőfürdő élményelemekkel + új gyermekmedence csúszdával
• Szauna-sziget teljeskörű használata: infra szauna, fi nn szauna, gőzkabin, szoft szauna
• TechnoGym fi tneszterem, kardiogépek, fürdőköpeny és szauna lepedő használata biztosított
• Történelmi lovasjátékok középkori lakomával (1 alkalommal garantált a félpanziós vacsora helyett)
• Változatos gyermekfoglalkozások, 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).

SZILVÁSVÁRAD/ SZALAJKA LIGET**** HOTEL          

Foglalható időpont: 2016. december 30 – január 02. között, 

minimum 2 éjszakától l 

Ár: 44.550 Ft / fő / 2éjszaka standard 2ágyas szobában

Tartalom:

• szállás a választott szobatípusban 
• gazdag svédasztalos reggeli és büfévacsora és ennek keretében 
• szilveszteri házibuli ünnepi vacsorával

• wellness részleg- úszómedence, gyermekpancsoló, pezsgőfürdő, só-, illó- és gőzkabin, fi nn szaunák,
 infra szauna, merülő medence, fi tnesz terem használat
• Relax park szolgáltatásainak teljes körű használata (panoráma jakuzzi, foci-, teniszpálya, minigolf ) 
 időpont egyeztetéssel időjárástól függően)
• személyenként egy 1000 Ft értékű masszázskupon (14 év felett) 
• egyszeri fürdőköntös bekészítés a szobában, szobai ingyenes internet és széf igénybevétel
• Szilvásvárad Kártya helyi szolgáltatók kedvezményeivel



RSI Travel Club  · 1191 Budapest, Ady Endre út 28. I. emelet · Telefon: 267-2863, 06-30-919-4451 · Fax: 250-3358 · www.rsi-holiday.hu · email: rsi@t-online.hu

Ízelítő programajánlatunkból:

• Szilveszter előestéjén 30-án este lámpás téli túra Mókus Bácsival
• Szilveszterkor délelőtt 11.00 (kb.14.00 –ig) INDUL A NAGY „LIGET disznólkodás”! Várjuk Vendégeinket a 
 Relax Park grill teraszára, ahol hamisítatlan szilvásváradi, falusi disznóságokban vehet részt. Lesz 
 lélekmelengetés érkezéskor (pálinka, forralt bor, pogácsa) és egy kis gyomortömködés, 
 disznótoros kóstoló
• Szilveszter délután gyermekfelügyelet foglalkozással
• Szilveszter estje 19.00 kezdettel: fergeteges buli Daru Péter talpalávaló zenéjével, közben „Tűz show”

A szilveszteri csomagajánlatunkban foglalt programelemek a tartózkodás ideje alatt változhatnak, az 
aktuális napi lehetőségekről kérjék kollégáink segítségét! 

TISZAFÜRED / BALNEUM ****HOTEL            

Érvényes: 2016. december 30. - 2017. január 2./ min. 2 

éjszakára is foglalható!. 

Búcsúztassuk közösen, fergeteges hangulatban élőzenés és 

táncos esttel az Ó-Évet!

Ár: 49.130 Ft / fő / 2éjszaka

Az ár tartalma:

• December 31-én délelőtt forralt bor és lángos várja vendégeinket a Platán Étterem teraszán
• December 31-én 18 órai kezdettel élőzenés táncos est a legjobb magyar és külföldi slágerekkel
• December 31-én 19 órától svédasztalos gálavacsora és mulatság, éjféli pezsgős koccintás, éjfél 
 utáni büféasztalos vacsora
• December 31-én 22 órától Hevesi Tamás műsora
• 01:00 órakor tombolasorolás értékes nyereményekkel. Főnyeremények: Service4You Hotels szállás

 ajándékutalványok.
• Egész napos animációs programok gyermekek és felnőttek részére
• 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
• Csocsó, ping pong, biliárd, óriás jenga
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Téli fakultatív programok:

Tiszavirág Ártéri Sétaút – Örvényi Pákász Tanösvény - Tisza-tavi Ökocentrum – kétéltű túra a Tisza-tavon 
– csónaktúrák - kézműves programok (fazekasság, bőrművészet) – lovaglás – lovas szánozás – nordic 
walking - kerékpározás időjárástól függően 

ZALAKAROS- KAROS SPA**** HOTEL            

Érvényes: 2016.dec.29. – 2017.jan.01., vagy dec.30 – 2017.jan.02./  min.  3éj foglalással

előfoglalási árakon all inclusive gálavacsorával

Minimum éjszakák száma: 3 éj 

 
Legkedvezőbb ár: 86.310 Ft / fő / 3éjszaka 

Előfoglalási akció  visszavonásig!

A csomag tartalmazza:

• Szállás tágas Spa Superior szobáinkban
• Éden éttermünk ínyenc kínálata: bőséges büféreggeli és büfévacsora, magyaros és nemzetközi 
 ételek, reform- és ínyencválaszték
• December 31-én gálavacsora all inclusive italfogyasztással

• Harmónia Spa Wellness részleg szolgáltatásai egyedülállóan 4.000 m2 –en: úszómedence, 
 termálmedence, élménymedencék, jégbarlang, szauna sziget, kondicionáló- és fi tness terem
• Csoportos szárazföldi- és vízi tornák
• Kreatív gyermekprogramok, ingyenes gyermekfelügyelet
• Fergeteges programok az Óévben minden nap!
• Tematikus italszigetek, tombola, tűzijáték - a jó hangulat garantált!
• Exkluzív meglepetés sztárfellépő!
• Ezt ne hagyja ki: pihenjen nálunk még egy éjszakát extra akciós áron! Sőt, gyermekeknek (0-14 éves
 korig) ez az éjszaka ingyenes!

ZALAKAROS / MENDAN MAGIC HOTEL****            

Érvényes: 2016.dec.30 – 2017.jan.03.között ,  min. 3 éj foglalással

Ár: 91.800 Ft / fő / 3éjszaka
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Tartalom:

• MenDan Plusz: GRÁTISZ szolgáltatások szállodánktól
• Szállás bőséges büféreggelivel és büfévacsorával látványkonyhával bővített büfén
• a szállodai fürdőkomplexum használata vasárnaptól csütörtökig 7-21 óráig, pénteken és szombaton 
 7-22 óráig (sodrófolyosós úszó-, termál- és élménymedence, Kneipp taposó, pezsgőfürdő)
• gyermek pancsoló
• fi nn szaunák 
• Szauna Cocktail Show-k szauna mesterünk közreműködésével
• egyedülálló élményzuhanyok, gőzkabin, merülő medence, dézsazuhany, trópusi pihenőszoba, fi tness 
 terem kardiogépekkel, napozó és panorámaterasz, 5 tibeti és Napüdvözlet jógagyakorlat lehetőségek, 
 reggeli torna, vízi torna, gerinctorna, streching, Nordic Walking, csoportos Pilates és aerobic órák
• wellness tanácsadás
• fürdőköpeny használat felnőttek számára
• szépségápolási tanácsadás
• játszószoba és gyermekprogramok, gyermek animáció, kézműves játékok
• élőzene, változatos műsorok
• ingyenes WIFI a szálloda területén
• áfa 

Foglalás a szabad férőhelyek függvényében, előfoglalással. Az árak standard  2ágyas 

szobai elhelyezésre vonatkoznak. Nagyobb létszám esetében,  az elhelyezés miatt,  kérjen   

személyre szóló ajánlatot.  Az árak az IFA-t nem tartalmazzák.
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