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BALNEUM HOTEL  **** TISZAFÜRED 

Érvényes: 2015.márc.01 – május 31-ig ( min 2 éj foglalással, kivéve ünnepek)

A TAVASZI SZÍNEKBEN POMPÁZÓ TISZA-TÓNÁL 

Ellátás: Félpanziós ellátás (bőséges büféreggelivel, vacsorával. A vacsora italt nem tartalmaz, típu-

sa: svédasztalos vagy háromfogásos.) 

Ár: 12.665 Ft / fő / éj - hétvégén

Ár:  11.610 Ft / fő / éjszaka- hétközben

Csomag tartalma:  

• Szállás Classic 2 ágyas szobában,  bőséges büféreggelivel és vacsorával
• A Balneum Spa korlátlan használata (2 fedett termálvizes medence, 1 átúszó medence, 
 1 pezsgőfürdő, fi nnszauna, gőzkabin, fi tneszterem, kültéri úszómedence május 01. és szeptember 30.
  között), szauna rituálékon (mézes harmónia, kelet varázsa, pálinkás, Kleopátra, bounty, immun 
 mester, jeges borzongás) való részvétel
• fürdőköpeny használat
• korlátlan internethasználat
• parkolás.

HOTEL VILLA CLASSICA****   PÁPA  

A szálloda  Pápa történelmi belvárosában található, ahonnan minden látnivaló karnyújtásnyira van. Látta 
már a Bakonyt tavasszal? Egyszerűen csodálatos! Látogasson el  Pápára, a Bakony lábához: pihenjen, 
kiránduljon és válasszon az  ajándék belépőjegyeink közül!

TAVASZI FELFRISSÜLÉS A BAKONY LÁBÁNÁL

Érvényes: 2015.03.06 - 2015.05.24 között, min. 2 éj foglalással a hét bármely napján, kivéve 
ünnepi időszakok

ÁR KÉTÁGYAS ELHELYEZÉSSEL, REGGELIVEL:

Standard szobában: 7.110 Ft/fő/éj

Félpanzió akciós áron: felnőtt: 3.000 Ft/éj

 

TAVASZKÖSZÖNTŐ       
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Tartalom:  

• Szállás hangulatos szobák egyikében, akár luxus kategóriában is, Bőséges büféreggeli
 félpanzió akciós áron kérhető
• Orientális wellness részleg korlátlan használata: jacuzzi, bio szauna, fi nn szauna, infra szauna
 vödrös- és esőzuhany, aromakút, lábmasszírozó
• Fitneszterem
• fürdőköpeny és törölköző használat
• Afrikai stílusú Safari klub használata: biliárd, darts, csocsó, kártya- és társasjátékok
• Ingyenes információs térkép a pápai és környékbeli programlehetőségekről
• Ingyenes WiFi a szálloda egész területén
• Ingyenes parkolás

Ajándék választható belépő:  

• a Várkertfürdőbe, Pápa Termál- és Élményfürdőjébe
• vagy a Kemenes Vulkánparkba
• vagy a Pannon Csillagdába

SALIRIS HOTEL ****  EGERSZALÓK  

Érvényesség: 2015. április 01 – jun.30-ig (Minimum 2 éjszaka foglalás esetén. A csomag nem 
foglalható szombati érkezéssel, vagy utazással és ünnepeken .) 

Ár: 11.475 Ft / éj / fő hétközben

Ár:  14.400 Ft / éj / fő hétvégén

Csomagár tartalma:

• szállás standard  szobai elhelyezéssel
• büféreggeli és vacsora (ital nélkül)
• Thermal Spa - 1900 m2 vízfelületen 17 kül- és beltéri élmény- és gyógymedence, pezsgőfürdő, csúszda,
 gyermekmedencék (a szaunavilág kivételével) és Life Fitness kardio erősítő gépekkel felszerelt fi tness
 terem
• valamint fürdőköpeny és vezeték nélküli internet korlátlan használata
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MEN DAN HOTEL****  ZALAKAROS  

Érvényes: 2015.március 01 – től május 31. között, min. 2 éj foglalással. ( Kivéve:  kiemelt idő-
szakok és az államilag elismert ünnepek idején. )

Ár: 11.700 Ft / fő / éj hétköznapokon

 12.600 Ft / fő / éj hétvégén

Tartalom:

• szállás kényelmes 2ágyas szobákban , félpanziós ellátás bőséges büféreggelivel és büfévacsorával,
 wellness részleg használata, fürdőköpeny használat felnőttek számára
• 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
• áfa
• pénteken Fürdővarázs party zenével, fényekkel
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IROTTKŐ HOTEL***  KŐSZEG  

Aranykor ajánlat nyugdíjasoknak

Érvényes: 2015.05.31-ig/ min. 2 éj foglalással 

Szeretettel várunk minden örök fi atalt, természet-kedvelőt és pihenni vágyót Kőszegre. A kisváros barokk 
hangulata, a Jézus szíve templom, a számtalan múzeum, a műemlékházak és apró utcácskák rabul ejtik az 
idelátogatót. Nyugodt pihenés az Alpokalján.

Ár: 6.760 Ft / fő / éj

Csomagár tartalma:

• Szállás kényelmes, kétágyas szobában
• Bőséges, svédasztalos reggeli (7:00 - 10:00),  Büfévacsora (illetve létszámtól függően menüválasztásos,
 négyfogásos vacsora)
• Wellness részleg használata (fi nn és infraszauna, gőzkabin, tepidárium, jacuzzi és sóbarlang. 
• Fürdőköntös bérlés térítés ellenében. (700,- Ft / nap)
• Kedden, csütörtökön és szombaton bőrfi atalító peeling a wellnessben
• Korlátlan WiFi használat a közös helyiségekben
• Írottkő Natúrpark Turista Kártya (1 kártya / szoba, min. 3 éjszaka esetén)

SZIESZTA HOTEL ***  SOPRON  

Érvényesség: 2015-04-02 - 2015-06.15. 

Színes kirándulási lehetőségek a szürke hétköznapok helyett, hétvégi felár nélkül, ajándék well-
ness kuponnal!

Ár: 6.245 Ft / fő / éjszaka Classic 2ágyas szoba

Gyermekkedvezmények felnőttekkel egy szobában:

  0 – 4,99 éves korig a szállás és a félpanziós ellátás ingyenes

 5 – 13,99 éves korig 50%-os kedvezményt biztosítunk a szállás és a félpanziós ellátás árából

Ár tartalmazza:

• Szállás svédasztalos reggelivel, és vacsorával (A vacsora típusa a házban tartózkodó vendéglétszám 
 függvénye: svédasztalos vagy háromfogásos vacsora, italt nem tartalmaz.),
• A szálloda wellness szigetének használata,
• Felnőtt Vendégeink részére 2 db. 500,-Ft értékű wellness szolgáltatásokra (masszázs, pakolás, 
 aromafürdő, Jade-köves masszázságy, Ceragem kezelés, oxigén terápia, sószoba, infraszauna) 
 felhasználható kupon (a kuponok a felhasználás során nem összevonhatóak),
• Korlátlan belépő a közeli Lővér uszodába,
• Erdei séta szombatonként (9.50)
• Városnézés idegenvezetővel vasárnaponként (9.50)
• (A fel nem használt csomagelemekért visszatérítés nem jár. A kültéri programok az időjárás 
 függvényében vehetők igénybe.)
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ROYAL CLUB****  VISEGRÁD

Csomag: Akciós Wellness napok (2=3 éj)

Itt az ideje, hogy elutazzon és átadja magát a léleksimogató természeti környezet szépségeinek és testét 
gyengéden kényeztető wellness élményeknek! Tradicionális masszázskülönlegességek, kényeztető 
testkezelések, komplex kikapcsolódás.

Érvényes: Március 15 – jun. 15-ig, min. 3 éj foglalással  (kivéve ünnepek ).

Ár:  9.390 Ft / fő / éj

A csomag tartalma:

• Bőséges svédasztalos reggeli 
• Félpanzió
• Felnőtteknek fejenként egy 25 perces választható masszázs
• Izelítő: Frissítő arc-nyak-váll masszázs, hátmasszázs, talpmasszázs, svéd, sport, vagy relaxáló 
 aromamasszázs
• 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)
• Nintendo Wii

KAKADU HOTEL***   KESZTHELY  

Érvényes: 2015.március 01 – jun.15-ig / min. 3 éj foglalással, a hét bármely napján,

Ár: 6.480 Ft / fő / éj reggelivel

 9.180 ft / fő / éj félpanzióval

Min. 2 éjszaka foglalása esetén, félpanziós ellátást tartalmaz (büféreggeli, büfévacsora).

Szobák csak korlátozott számban állnak rendelkezésre.

Csomag tartalmazza:

• szállás kétágyas szobában, svédasztalos reggeli vagy félpanzió
• relaxáló teadélután: a hét minden napján 16.00.-18.00. óra között különböző teakülönlegességek,  
 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 )
• Wi-Fi internethozzáférés
• szobaszéf
• zárt parkoló
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HH PELION****  TAPOLCA

Érvényes: 2015.márc. 01 –05. 31-ig, min. 2 éj foglalással
Ár: 11.160 Ft / fő / éj , hétközben

 13.230 Ft / fő / éj hétvégén ( P – V )

Min. 2 éjszaka foglalása esetén, félpanziós ellátást tartalmaz (büféreggeli, büfévacsora).

Szobák csak korlátozott számban állnak rendelkezésre.

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
• parkolás
• ingyenes Wifi  használat a szálloda teljes területén
• Gyermekfelügyelet és programok a Pinocchio Clubban
• áfa.

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


