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ORCHIDEA  ALL INCLUSIVE PIHENÉS **** LIPÓT  

Töltsön el 3 nap 2 éjszakát  teljes nyugalomban és kényeztetésben a lipóti Orchidea Hotelben! Az All 

Inclusive ellátás mellett a szőlő jótékony erejével lazítjuk el Önöket, az ősz ízeit pedig a svédasztalra va-
rázsoljuk . Termálvizes wellness részlegünket 7 és  23 óra között élvezhetik vendégeink a csillagos égbolt 
alatt

Érvényes: 2014.dec.01 – 2015.febr.28. ( kivéve: dec.24 – jan.02-ig )

Ár: 30.510 Ft / fő / 2 éjszaka,  All Inclusive ellátással

Csomag tartalma:  

• 3 nap 2 éjszaka szállás
• Wellness részleg teljes körű korlátlan használata 7-23 óra között:
 ( külső és belső termálvizes élménymedence, négy különböző infrakabin : fényaroma, zene és 
 gyógynövényes, fi nn szauna, fi tneszterem)
• Fürdőköntös és wellness-törölköző használat 
• WIFI Internet és Parkoló használat
• Ajándékok a csomaghoz
 - 10 perc szolárium használat
 - Forró csokoládé érkezéskor
 - édes narancs relax arcmasszázs – 25 perc
• Lessük meg hogyan készül a Lipóti kenyér… Látogatás All Inclusive fogyasztással a Lipóti Pékség 
 Látogatóközpontjában
• Szobánként 1 db Lipót parasztkenyér távozáskor

All Inclusive ajánlatunk:

Ételkínálat: 

• 7:30 – 10:00 Bőséges svédasztalos reggeli
• 12:00 – 14:00 ízletes 3 fogásos tányérszervizes ebéd – 3 féle menüajánlat közül választhatnak 
 vendégeink, amelyből egy menüajánlat – XXL nagy adag
• 16:00- 17:00 Délutáni  büfé az Orchidea Bárban: kávé, tea és süteménybüfé a Lipóti Pékség 
 fi nomságaival, gyümölcs, joghurt
• 18:00 – 22:00 svédasztalos vacsora

TÉLI WELLNESS       
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Italkínálat: 

• 11:00 -22:00 
 Ásványvíz , Coca- cola , Fanta , Pfanner  gyümölcslevek: őszibarack, narancs és multivitamin, 
 teaválogatás, Julius Meinl hosszú kávé, a ház minőségi folyóborai  vörös és fehér bor, 
 Borsodi csapolt sör, a Ház pálinkája

All Inclusive ajánlat a Lipóti Pékség Látogatóközpontban: 

• 14:00 – 19:00 között : Helyben sütött fi nom pékárú termékek,  valamint szénsavas üdítő, ásványvíz,
 hosszú kávé és tea, kizárólag helyben történő fogyasztással.

CITY PARTNER SZIESZTA HOTEL*** SOPRON   

Érvényes: 2014.nov.01 – dec.22-ig, min. 3 éj foglalással

Ár: 5.655 Ft / fő / éjszaka 

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 (úszómedence, pezsgőfürdő, fi nn szauna, gőzfürdő, 
 fi tneszterem),
• Korlátlan belépő a közeli Lővér uszodába, 
• Erdei séta szombatonként (9.50.),
• Városnézés idegenvezetővel vasárnaponként (9.50.),

HUNGEST HOTEL PELION **** TAPOLCA 

Érvényes: 2014.dec.22-ig, hétköznapokon, min. 2éj foglalással 

Ár:11.160,- Ft / felnőtt / éj   

Csomag:„Téli Pihenés - Hétköznap”

Az ár tartalma:

• szállás, büféreggeli, büfévacsora
• Wellness-sziget használata (élményfürdő, termálvizes medence, gomba-zuhatag, gejzír, nyakzuhatag,
 jakuzzi, szauna, infraszauna, gőzkamra, fi tnesz terem), reggeli gimnasztika, vízitorna, 
 fürdőköpeny-használat, gyógybarlang igénybevétele
• parkolás 
• ingyenes WiFi használat a szálloda teljes területén
• áfa.
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KAKADU***+ HOTEL KESZTHELY 

Érvényes: 2014 november 13 - 2015 március 31. minimum 

3 éj foglalással

(kivéve kiemelt és ünnepi időszakokban)

Ajándékozza meg magát és kedvesét egy kedvezményes pihenéssel! 
Hotelünk számos helyben igénybe vehető  szolgáltatása (masszázs, 
kozmetika, természetgyógyászati, fogászati konzultáció) garantálja  az Önök tökéletes kikapcsolódását!
Csomag: Jégvirág

Ár: 5.850 Ft / fő / éj , reggelivel

 8.370 Ft / fő / éj, félpanzióval

Csomag tartalmazza:

• Szállás kétágyas szobában, LCD televízió, Svédasztalos reggeli vagy félpanzió
• Korlátlan gyümölcsfogyasztás, Szombatonként éjszakai pezsgőfürdő-party

• Hétvégén szaunaszeánsz hivatásos szaunamesterrel, Korlátlan Wellness-Club használat 
 (fűtött medence; fi nn szauna; infraszauna; gőzkabin; pezsgőfürdő; merülő medence cardio-gépek)
• Relaxáló teadélután: a hét minden napján 15.00 és 17.00 óra között különböző 
 teakülönlegességekkel kínáljuk vendégeinket!
• Wi-Fi internet hozzáférés
• Zárt parkoló

SILVER RESORT**** BALATONFÜRED

Érvényes: 2014.nov.02 – 2015.jan.31-ig

Elhelyezés: Silver plus rész-balatoni panorámás, erkélyes, kétágyas szoba 

Ár: 12.510,- Ft /fő/éj – hétköznap

 14.310 Ft / fő / éj - hétvégén

Csomag tartalma:

• Szállás  félpanzióval, 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, mediterránpihenő, 
 gyermekmedence, Közvetlen vízparti fi nn szauna, Fitness terem korlátlan használata
• Személyenként 500 Ft értékű kávé kupon, mely beváltható a szálloda exkluzív kávézójában a   
 Cafe Amaryllisben!, Coff ee Moments: pénteken és szombaton 15:00 - 16:00 között vendégünk kávéra,
 teára és süteményekre szállodánk Portunus Éttermében
• Fürdőköpeny használata
• Gyermek játszószoba használata
• INGYENES WI-FI a szobákban és a teljes szálloda területén
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HOTEL KITTY*** MISKOLCTAPOLCA 

Érvényes: 2014. szeptember 1.- december 24. között (kivétel a kiemelt és ünnepi idősza-

kok***), legalább 2 éjszaka foglalása esetén!  

Ár: 8.910.- Ft /fő /éj - vasárnap és csütörtök közti napokon

Ár: 9.900.- Ft /fő /éj - péntek és szombat éjszakára

Pótágyár: 14 év felett: 9.000.- Ft /fő /éj

A  csomag tartalma:

• Szállás svédasztalos reggelivel és háromfogásos vacsorával, - Pezsgőkínálás érkezéskor
• Wellness részleg használata, ( infra szauna, fi nn szauna és jakuzzi )
• A Barlangfürdőbe kedvezménnyel biztosítunk belépőjegyeket,  Fürdőköpeny és szauna 
 lepedő használata
• Díjmentes parkoló használat a kijelentkezés napján 10 óráig
• Vezeték nélküli Internet használat

AMETISZT HOTEL*** HARKÁNY

Érvényes: 2014. 12.22-ig.( kivéve kiemelt ünnepek), a hét bármely napján  

Ár:   8.495 Ft / fő / éjszaka, min. 2 éj foglalással

Csomag: Csobbanás Harkányban

Tartalom:

• szállás, félpanzió ( svédasztalos reggelivel,  kedvezményes 3 fogásos a’la carte étkezés, 12:00-20:30
 között az étlap  teljes kínálatából választva )
• 1 db egész napos belépő a Harkányi Gyógyfürdőbe wellness részleg használattal ( szauna, gőzkabin,
 pezsgőfürdő )
• parkolás
• wifi 

HUNGUEST HOTEL FLÓRA / EGER

Érvényes: 2014.dec.19-ig,  min. 3 éjszakás , hétköznapokon!

Ár: 9.540 Ft / fő / éj

Tartalom:

• szállás svédasztalos reggelivel és vacsorával ( 17.30 és 20.30 között )
• wellness sziget használata ( élménymedence, gyermekmedence, fi nn-, infra- illat- és gőzszauna, 
 merülő medence, Kneipp medence, jacuzzi )
• ingyenes és közvetlen átjárás a szomszédos városi strandra élményfürdő használattal
• ÁFA.
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HUNGUEST HOTEL ERKEL**** GYULA 

Érvényes: minimum 2 éjszakai foglalás esetén 2014.09.01.-12.23. közötti időszakban, a hét 

bármely napján ( kivéve a kiemelt és ünnepi időszakok ).  

Ár: 13.900 Dürer szárnyban, ****

 10.900 Ft / fő / éj – Munkácsy szárny

Csomag: Erkel gazdaságos

Az ár tartalma:

• szállás
• félpanziós ellátás (büféreggeli és büfévacsora)
• az éjszakák számával megegyező számú, korlátlan belépésre jogosító gyógy-és strandbelépő a
 Várfürdőbe (annak mindenkori érvényes nyitva tartása mellett a mindenkori működő medencéinek 
 az igénybe vétele)
• a Dürer szárny vendégei részére belépő az AquaPalotába (éjszakák számával megegyezően), a szálloda
 Harmónia Wellnessének használata (fi nn- és infraszauna, aroma gőzkabin, élményzuhany, 
 kényeztető-és merülőmedence, kondicionáló terem, sószoba), valamint a fürdőköntös használata.

HUNGUEST HOTEL HÉLIOS ***  HÉVIZ

Érvényes: 2014.10.26 - 2014. 12. 23. és 2015.01.02 - 2015.02.28  

A szálloda gondolt a táplálékallergiás vendégekre is. Egyedülálló módon, a félpanzió keretén belül speciá-
lis étrendet: laktóz- és gluténérzékenyeknek, diabéteszeseknek külön menüajánlatokat  biztosít.

Ár: 10.350 Ft / fő / éj ANNA épület

 8.910 Ft / fő / éj BENJAMIN épület

Hétvégi felár (péntek és szombat éjszakák): 1.500 Ft / fő / éj

Tartalom:

• szállás napi háromszori étkezéssel (bőséges büféreggeli látványkonyhával, délben leves-büfé,   
 bőséges büfévacsora)
• korlátlan fürdőhasználat (fedett termálfürdő, szauna, infraszauna, gőzkabin, pezsgőfürdő, 
 élménymedence) , fi tneszterem-használat , naponta változatos sportprogramok (reggeli torna, 
 senior-, erősítő, gerinctorna, stretching, légzőgyakorlatok, vízi torna, aqua fi tness, aqua jogging, 
 aqua stretching)
• keddenként divatbemutató, szerdánként helyi kézműves bemutató, csütörtökön kulturális program, 
• esténként élőzene a lobby-bárban
• fürdőköpeny-használat 
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HOTEL ZSÓRY**** NYUGDÍJAS NAPOK MEZŐKÖVESD

Érvényes: 2014.november 01.és 2014. december 23. között, min. 2 éjszaka esetén foglalha-

tó, nyugdíjasok részére.  

Ár: 8.910.- Ft / fő / éjszaka

Tartalma:

• selhelyezés kétágyas szobában 2 éjszakára, félpanziós ellátás (érkezés napján vacsorával indul, 
 távozás napján reggelivel zárul)
• korlátlan wellness használat (úszómedence, infra-, és fi nn szauna, pezsgőfürdő, sókamra, fi tness
 terem)
• korlátlan játékterem igénybevétele ( biliárd, darts, asztali foci, pingpong asztal)
• fürdőköntős, törölköző, hajszárító bekészítés
• valamint a zárt parkoló. 

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

            


