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ERZSÉBET PARK HOTEL***  PARÁDFÜRDŐ

Érvényesség: 2017.12.01 - 2018.02.28

Nem foglalható: 2017.12.22 - 2018.01.05,

2018.01.19 - 2018.01.21, 2018.02.08 - 2018.02.10

Hófedte hegytetők, hosszú erdei séták, kristálytiszta levegő, 

forró szaunák, hangulatos, meleg szobák… Próbálja ki és 

legyen a Vendégünk

TÉLI VARÁZS CSOMAGÁRAK

Kétágyas szoba /Erzsébet szárny / 7.650 Ft / fő / éj hétköznapokon

 9.350 Ft / fő / éj hétvégén

Tartalom:  

• Szállás félpanziós ellátással
• 1 alkalommal üdvözlő ital a Kávézónkban
• Szombatonként vezetett túra

• Hétvégén egy alkalommal élőzene a kávézónkban

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

Gyermekkedvezmények 2017-ben:

• 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

2 felnőttel egy szobában történő elhelyezés esetén!

Idegenforgalmi adó 2017. évben: 350 Ft /fő /éj (18 év felett).

TÉLI VARÁZS    



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

KAKADU HOTEL – KESZTHELY/ JÉGVIRÁG AJÁNLAT   

 
Érvényes: 2017. november 1. - 2018. március 31. / min. 3éjszakára foglalható , (kivéve ün-

nepi időszakokban)

Fedezze fel Ön is az téli Balaton szépségét! Tegyen egy sétát  és élvezze a tó csendes víztükrén ját-

szó  napsugarakat, miközben test-lélek-szellem egyaránt harmóniára talál! A kirándulásokat köve-

tően szállodánk Wellness részlegének szolgáltatásaival gondoskodunk az Ön teljes ellazulásáról. 

 4 nap / 3 éj svédasztalos reggelivel:  7.110-Ft/fő/éj

 félpanzióval:  9.720,-Ft/fő/éj

A csomag tartalma 2 fő részére:  

• szállás kétágyas szobában
• bőséges svédasztalos reggeli hideg és meleg ételkínálattal
• félpanziós ellátás estén kétféle ajánlatból választható
• helyben készített háromfogásos vacsora, relaxáló teadélután: a hét minden napján 15.00.-17.00. óra
 között különböző teakülönlegességekkel kínáljuk vendégeinket! 
• korlátlan Wellness Club használat (fi nn szauna, infraszauna, pezgőfürdő, gőzkabin, fedett, fűtött 
 medence, cardio-gépek)
• éjszakai pezsgőfürdő – party szombatonként
• hétvégén: szaunaszeánsz hivatásos szaunamesterrel
• Wi-Fi internethozzáférés
• szobaszéf
• zárt parkoló.

Az üdülőhelyi díj külön fi zetendő, 410 Ft/fő/éjszaka.

Gyermekkedvezmény:

• 0-2,99 éves korig 100%
• 3-11,99 éves korig 50% a szülőkkel közös szobában
• Félpanzió: svédasztalos reggeli és háromfogásos menüvacsora 2.950.- Ft/fő/nap.



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

GRANADA HOTEL****  KECSKEMÉT 

2017. november 1. és 2018 március 31. között érvényes. A csomag hétfőtől vasárnapig 

foglalható kivéve ünnepnapokon és kiemelt időszakokban. 

Adjon magának pár napot pihenni és feltöltődni! Engedje meg, hogy hozzájáruljunk testi-lelki 

feltöltődéséhez és kényeztessük Önt és családját!

Ár:  9.885 Ft / fő / éj  - min. 3 éj foglalása esetén

  11.228 Ft / fő / éj – min. 2 éj foglalása esetén

Tartalom:

• Szállás kétágyas szobában
• Gazdag büféreggeli
• Félpanziós vacsora Flamenco éttermünkben
• Wellness részleg korlátlan használata 11.00 – 21.00 között (feszített víztükrű medence 
 élményelemmel, jacuzzi, fi nn szauna, infrakabin, sókabin, gőzkabin, merülőmedence, melegített pad,
 Kneipp-taposó, élménytusolók)
• Fürdőköntös bekészítése a szobában (gyermekeknek is)
• Ingyenes szélessávú internet hozzáférés
• Ingyenes parkolóhasználat

SEMMERING-I SÍELÉS SOPRONI SZIESZTÁVAL   

Síeljen Ausztriában, sziesztázzon Sopronban! 

Érvényes: 2017. 11. 17 – 2018. 03. 11., 

kivéve: 2017. 12. 22 – 2018. 01. 02. min.2 éjszaka 

/Az indulási időpontokat a hóhelyzet befolyásolhatja /

Ár: 10.758 Ft / fő / éjszaka Standard 2ágyas szobában – 

SZIESZTA Hotel/Sopron
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A szobaárak tartalma:

• Szállás svédasztalos reggelivel és vacsorával (A vacsora típusa a házban tartózkodó vendéglétszám
 függvénye: svédasztalos vagy háromfogásos vacsora, italt nem tartalmaz.);
• Az éjszakák számával megegyező alkalommal busztranszfer Semmeringre, a stuhleck-i sípályára;

 Indulás reggel 8.00 órakor a szállodából Stuhleck-re, a busz 16.00 órakor indul vissza a szállodába.

• A szálloda wellness-szigetének használata (beltéri medence, pezsgőfürdő, fi nn szauna, gőzfürdő,
 fi tneszterem);
• Felnőtt Vendégeink részére 2 db 500,-Ft értékű wellness szolgáltatásokra (masszázs, pakolás, 
 aromafürdő, Ceragem kezelés, oxigénterápia, 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.);
• Áfa.
 

Az árak nem tartalmazzák:

• Idegenforgalmi adó 2017. december 31-ig: 450 Ft/ fő/ éj, 18 éves kor felett fi zetendő,
• Parkolás 2017-ben: 600 Ft/ személygépkocsi/ éj, 2018-ban: 700 Ft/ személygépkocsi/ éj 

KAPITÁNY HOTEL**** SÜMEGI TÉL  

Érvényes: 2017. december 3. – 2018. március 2. között, hétköznap (vasárnap és péntek 

között), kivéve kiemelt és ünnepi időszakok, min. 2 éjszaka foglalása esetén

őszi ajánlat keretében nemcsak hétköznapokon. / szept. 01- dec. 03-ig. 

Ár:  10.965 Ft  / fő / éj ,  min. 3éj foglalással

 11.815 Ft /  fő / éj, min. 2éj foglalás esetén 
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A csomag tartalma:

• Szállás standard kétágyas szobában
• Bőséges Büféreggeli, Büfévacsora a Chef ajánlásával
• A szálloda wellness részlegének használata: úszómedence, wellness medencék, gyermek medencék,
 pezsgőfürdő, relax szoba, külső medencék (máj.-okt.), + 100 m2 pezsgőfürdő élményelemekkel + új
 gyermekmedence csúszdával
• Szauna-sziget használata: infra szauna, fi nn szauna, gőzkabin, szoft szauna
• TechnoGym fi tneszterem, kardiogépek, fürdőköpeny és szauna lepedő használata biztosított
• Történelmi lovasjátékok (programunk szerdán garantált 17:00 órai kezdettel, 

 a programváltozás jogát fenntartjuk)

• Az I.TÖRTÉNELMI ÉLMÉNYPARKBAN hatalmas középkori játszótér, hadigép kiállítás és török 
 ostromtábor várja a kicsiket és nagyokat egyaránt!
• Ingyenes internet- és WiFi használat
• Ingyenes parkolási lehetőség szállodánk előtti őrzött, zárt parkolóban. (Térítés ellenében igénybe 
 vehető mélygarázsunk 1.000 Ft / személyautó / éj áron)

FOGLALÁS A SZABAD FÉRŐHELYEK FÜGGVÉNYÉBEN.
Az árak az IFA-t nem tartalmazzák.

 


