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HEGYVIDÉKI  AJÁNLATOK 2017.

SZALAJKA LIGET HOTEL**** SZILVÁSVÁRAD       

1./ Kora nyári wellness Szilvásváradon

Foglalható: 2017. június 08 – július 09. között. minimum 3 éjszakai tartózkodástól 

Ár: 29.025 Ft /  fő / 3éjszaka (V-H-Keddi érkezéssel)

Ár: 33.750 Ft /  fő/ 3 éjszaka( Sz-Cs-P-Sz-i érkezéssel) 

Tartalom:  

• szállás az Ön által kiválasztott szoba-, illetve háztípusban
• félpanziós ellátás (gazdag svédasztalos reggeli és házias jellegű büfévacsora)
• wellness részleg - úszómedence, gyermekpancsoló, pezsgőfürdő, só-, illó- és gőzkabin, fi nn szaunák,
 infra szauna, merülő medence használat
• Relax Park szolgáltatásainak teljeskörű használata (panoráma jacuzzi, foci-, teniszpálya, minigolf )-
 időpont egyeztetéssel időjárás függvényében
• fi tnesz terem, személyenként 1 db 1 000 Ft értékű masszázskupon (14 év felett)
• egyszeri fürdőköntös bekészítés a szobában, szobai ingyenes internet - WIFI és széf igénybevétel, 
 Szilvásvárad Kártya helyi szolgáltatók kedvezményeivel

+ garantált (gyalogos) programunk: minden páratlan szombaton „Kalapat kilátó túra” – kilátójeggyel 
 (min. 6 fő esetén)
+ garantált (gyalogos) programunk: minden páros szombaton „Esti lámpás túra” (min. 6 fő esetén)

Vakáció ideje alatti kedvezményes napi menüajánlatunkat (2 fogásos) 990.- Ft/fő/alkalom áron vehetik 
igénybe.

2./ Családi nyaralás Szilvásváradon

Foglalható időpont: 2017. július 11 – augusztus 28. között, minimum 6 éjszakától  

Ár: Családi  kétlégterű szoba (4 fő) 264.600.-/szoba/ 6éj / á.11.025 Ft /fő/éj

VAKÁCIÓ  
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Tartalom:  

• szállás az Ön által kiválasztott szoba-, illetve háztípusban
• félpanziós ellátás (gazdag svédasztalos reggeli és házias büfévacsora)
• wellness részleg - úszómedence, gyermekpancsoló, pezsgőfürdő, só-, illó- és gőzkabin, fi nn szaunák,
 infra szauna, merülő medence használat
• fi tnesz terem igénybevétele, Relax Park szolgáltatásainak teljeskörű használata – előzetes időpont
 egyeztetéssel, időjárás függvényében(panoráma jacuzzi, tenisz- vagy focipálya, mini-golf )
• személyenként (18 év felett) egy-egy 1 000 Ft értékű masszázskupon
• egyszeri fürdőköntös bekészítés a szobában, szobai ingyenes internet és széf igénybevétel, 
 Szilvásvárad Kártya helyi szolgáltatók kedvezményeivel
• kedvezményes csomaghosszabbítási lehetőség
• Szálloda által szervezett garantált programok (a részvételi díjat a szobaár tartalmazza): gyalogos túrák, 
 gyermek-, felnőtt kézművesház, gasztrodélután (helyi ízek kóstolása), grillvacsorák, élőzene, „Nyihaha”
 lovaglás, lipicai kocsikázás (ízelítő). gyermekfelügyelet... és még sok minden más.

HOTEL KITTY***+ MISKOLC-TAPOLCA   

Érvényes: 2017 . július 01- augusztus 28. közötti időszakban , min.3éj foglalással

Ár:  33.150 Ft / fő /3  éjszaka    

Csomag:„Napfényes Tapolca” csomag

A kedvezményes csomagár tartalma:  

• Szállás svédasztalos reggelivel és háromfogásos vacsorával, - Pezsgőkínálás érkezéskor
• A Barlangfürdőbe 10% kedvezménnyel tudunk belépőjegyeket biztosítani, - A szálloda rendelkezik egy 
 kisebb wellness részleggel (jakuzzi, infra-, illetve fi nn szauna), melyet szállóvendégek térítésmentesen
 vehetnek igénybe,  vezeték nélküli díjmentes Internet .  

Ajándék 3-4-5 -6 éj foglalása esetén:  

• A 3. éjszaka foglalása esetén ajándék jeggyel a bob pályára,
• A 4. éjszaka foglalása esetén levesbüfé ,
• Az 5. éjszaka foglalása esetén személyenként 1.500 Ft értékü masszázskupon
• a 6. éjszaka foglalása esetén 5.900 Ft értékű gokart utalványt adunk ajándékba, mely 2  alkalmas, 

 8 perces gokartozásra jogosít a mesés Avalon Park területén

ERZSÉBET PARK HOTEL*** PARÁDFÜRDŐ     

Felejthetetlen nyári vakációra vágyik az egész család? 

Kapcsolódjon ki kényelmes, hangulatos szállodai szobánkban, élvezze forró nyári hétköznapokon 

a kültéri medencénk partján lévő nyugágyak kényelmét vagy frissítse fel magát egy hűsítő nyári 

koktéllal. A paradicsomi hangulatot ezernyi színben pompázó és változatos ízvilágú ételcsodákkal, 

animátor programokkal és hangulatos élőzenével koronázzuk meg.
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Érvényes: 2017. június 15 - augusztus 31. között, min. 2éj foglalással

Ár: 22.950 Ft / fő / 2  éjszaka

Ár: 48.875 Ft / fő / 5  éjszaka

Tartalom:

• Szállás, Büféreggelik és tematikus büfévacsorák, Ajándék hűsítő ital egy alkalommal
• Meglepetés programok, Térítésmentes 1 h kerékpár használat (előfoglalás szükséges), 20 x 10 m-es
 kültéri medence használata
• 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
• 5000 Ft értékű Mátrasegway utalvány IGÉNY SZERINT
• Ingyenes wifi  a bárban, a kávézóban és a szobákban
• Ingyenes parkoló

MAGITA HOTEL**** ERDŐBÉNYE  

Nem muszáj több száz, vagy ezer kilométert utaznia, hogy nyaralhasson. Hiszen létezik élet ten-

gerpart nélkül is, mert azt ugyan nem tudunk szerezni, de amennyiben nyaralása színhelyéül a 

Magita Hotelt, és Erdőbényét választja, garantáljuk, hogy nem is fogja hiányolni!

Érvényes: 2017. junius 19 - 2017 aug.31-ig, bármely 5 vagy több éjszakára, kivéve a 

 kiemelt időszakokban!*

 
A csomag ára felnőtteknek: 58.490 Ft / fő / 5 éj

A csomag ára gyermekeknek: (4-12 éves korig) 41.390 Ft / gyermek / 5 éj

A csomag tartalma:

• 5 éjszaka szállás büféreggelivel, félpanziós ellátás (vacsoránként 3.500 Ft (gyerekeknek: 2.450 Ft) 
 értékű étel kupon éttermünkbe)
• 45 perces kényeztető masszázs egy alkalommal a felnőtteknek
• egy óra bowlingpálya használat a gyerekeknek, szauna, jacuzzi és kültéri pezsgőfunkciós, fűtött 
 medence használat , ingyenes kerékpárhasználat egy napra
• internet használat, parkoló használat
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SZIESZTA HOTEL***  SOPRON    

Nyári aktív szieszta két keréken, ajándékkuponokkal
Eredjen a legnagyobb magyar nyomába, vagy látogasson el a Szalamandra-tóhoz és ízlelje meg Sopron 
legfi nomabb ízű forrásának vizét, de megismerheti vasfüggöny tárgyi és történeti emlékeit is borkóstoló-
val fűszerezve! Kalandra fel!

Érvényes : 2017.06.16 - 2017.09.03. Nyári aktív szieszta két keréken, ajándékkuponokkal- 

 minimum 5 éjszaka foglalása esetén.  

 
A szobaárak tartalma:  43.775 Ft / fő /  5 éjszaka

Tartalom:

• Szállás svédasztalos reggelivel, és vacsorával (A vacsora italt nem tartalmaz, típusa a házban 
 tartózkodó vendéglétszám függvénye: svédasztalos vagy háromfogásos vacsora.),
• A szálloda wellness szigetének használata (úszómedence, pezsgőfürdő, fi nn szauna, gőzfürdő, 
 fi tneszterem)
• Felnőtt Vendégeink részére 2 db 500,-Ft értékű wellness szolgáltatásokra (masszázs, pakolás, 
 aromafürdő, Ceragem kezelés, oxigén terápia, sószoba, infraszauna) felhasználható kupon 
 (a kuponok a felhasználás során nem összevonhatóak)
• Korlátlan belépő: a közeli Lővér uszodába

Részvétel egy alkalommal az alábbi ismeretterjesztő kerékpártúrák egyikén szakképzett túraveze-

tővel, kerékpárkölcsönzéssel együtt: 

1./ „Vasfüggöny” kerékpártúra a Fertő-tóhoz borkóstolással (kedd és csütörtök 09.00)

Egész napos kerékpártúra a Fertő-táj szakrális, természeti és gasztronómiai értékeinek felfedezéséhez 
borkóstolással fűszerezve. Útvonal (40 km): Hotel Szieszta kerékpárkölcsönzője - Szent Mihály templom 
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- Tómalom - Kecske-hegyi kilátó - Fertőrákos - Vasfüggöny Múzeum - pincelátogatás, borkóstoló - Fertő-
part - cölöpházak - strand - pellengér - Mithrász szentély - országhatár - Fertőmeggyes (Ausztria) - ország-
határ  - Páneurópai Piknik Emlékpark  - Sopronkőhida – Hotel Szieszta (ajánlatban foglalt: túravezetés, 
kerékpárkölcsönzés, Vasfüggöny Múzeum belépő és bemutató, pincelátogatás borkóstolással vagy egy 
üveg bor)

2./ „Széchenyi” kerékpártúra Nagycenkre a Fertő-tó mentén (vasárnap 09.00)

ajánlatban foglalt: túravezetés, kerékpárkölcsönzés, vasúti személy- és kerékpárszállítás Sopron vasútállo-
más és Nagycenk vasútállomás között

A Sopron Régiót átszelő kerékpártúra „a legnagyobb magyar” nyomába eredve, hogy Nagycenken a 
Széchenyi-kastélyhoz érve a haladó gondolkodás birtokára léphessünk. Sopronból Nagycenkig vonattal 
visszük a kerékpárokat, visszafelé pedig a Fertő-tó mellett kalandozunk a gyógyító vizéről híres Balf és 
a hűs borairól neves Fertőrákos érintésével. Útvonalterv (34 km): Hotel Szieszta kerékpárkölcsönzője – 
soproni vasútállomás - Nagycenk vasútállomás - Széchenyi Mauzóleum - Széchenyi kastély - Széchenyi 
kisvasút - Széchenyi hársfa sora - Fertőboz - Gloriette-kilátó - Balf (ivókút) - Fertőrákos (tópart, cölöpház-
sor) – [egyénileg választható a Vasfüggöny Múzeum, borospince vagy sétahajókázás a Fertőn] - Sopron-
Tómalom – Hotel Szieszta 

3./ „Pálos” kerékpáros kirándulás a Szalamandra-tóhoz (péntek 16.00)

Kirándulás a Soproni-hegyvidék egyik alpesi hangulatú völgyében Sopron legfi nomabb ízű forrásához, a 
Szalamandra-tóhoz és a sopronbánfalvi Pálos-Kármelita kolostorhoz. Útvonalterv (10 km): Hotel Szieszta 
kerékpárkölcsönzője - Sopronbánfalva - Szalamandra-tó - Természetbarát-forrás - Pálos-Kármelita kolostor 
- Hősi temető - H. Szieszta (ajánlatban foglalt: túravezetés, kerékpárkölcsönzés, Pálos kolostor belépője)

IROTTKŐ HOTEL *** KŐSZEG         

Érvényes: 2017.05.01-08.31. ( min. 5 éjszaka foglalással)

Nyaralás, pihenés, romantika... - mindez egy helyen, Kőszegen! Nyaraljon idén belföldön, és ismer-

je meg az ország ékszerdobozaként is ismert középkori kisvárost és természeti kincsekben gazdag 

környezetét!

Csomagár:

2017.05.01 – 07.15. 42.415 Ft / fő / 5 éj  classic kétágyas szobában 

2017 .07.15 – 08.26. 46.665 Ft / fő / 5 éj classic kétágyas szobában 

Gyermekkedvezmény:

Szülővel egy szobában (2 felnőtt + 1 gyermek)

6 év alatt 100% kedvezmény

6 -12 éves korig 50% kedvezmény

12 éves kor felett 30% kedvezmény
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Tartalom:

• 5 éjszaka szállás kényelmes kétágyas classic szobában
• Bőséges svédasztalos reggeli, Büfévacsora (illetve létszámtól függően menüválasztásos négyfogásos
  vacsora), 1 x üdvözlőital (1 dl folyóbor / fő)
• 1 palack bor érkezéskor a szobában
• Félnapos kerékpárbérlés
• Plusz fejenként egy választható program a következőkből:
  – 1 x 20 perces masszázs (felnőtt vendégek részére)
  – 1 x belépő a Büki Gyógyfürdőbe (www.bukfurdo.hu)
• Wellness részleg használata (fi nn szauna, infraszauna, gőzkabin, tepidárium, sóbarlang, jacuzzi)
• Bőrfi atalító peeling keverék 
• Korlátlan wifi  használat a közös helyiségekben

NYARALÁS VIZPARTON 

KISS  HOTEL***  TATAI ÖREG-TÓ / TATA        

Én már nyaralok c.csomag,  2017. május 31. és augusztus 

31. között vehető igénybe, minimum 2 éjszakás foglalás 

esetén!

Kiknek ajánljuk: akik a nyarat vidéken, egy hangulatos, nyugodt szállodában szeretnék eltölteni 

hagyományos magyar konyhára vágynak egy jót szeretnének pihenni és szórakozni, családias kör-

nyezetben szem előtt tartják a szolgáltatások ár-érték arányát

Ár: 27.000 Ft / fő / 2 éjszaka

Gyermekár: 6.750 Ft / gyerek / éj / 6-12éves korig )

Csomag tartalma:

• Szállás kétágyas szobában, LCD TV-vel, minibárral, telefonnal, hajszárítóval felszerelt, klimatizált, 
 zuhanyzós/kádas szobában, Üdvözlő ital a szálloda Vanília Kávézójában
• Svédasztalos büféreggeli és 3 fogásos félpanziós vacsora
• Wellness részlegünk használata: Fedett uszoda és szauna, gőzkabin, infrakabin, Szabadtéri  medence 
 gyerekpancsolóval (jún.-szept.), Fürdőköpeny bekészítés a szobában
• Kiegészítő szolgáltatásaink ingyenes használata: gyerekjátszó a kisgyermekeknek, szabadtéri sakk és 
 udvari gyerekjátszótér, ping-pong és biliárdszoba
• Továbbá ingyenes internet elérés, WIFI hozzáférés a közösségi terekben
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TORNÁCOS HOTEL ***  FERTŐ-TÓ / HEGYKŐ        

Érvényes: 2017-04.30 – okt.31-ig, kivéve ünnepek, min. 2 éj foglalással

Drót szamárral a Fertő-tájon: Mi is lehetne kellemesebb egy gyönyörű napsütéses napon, mint 

kerékpáron felfedezni a varázslatos Fertő-tájat… 

Jól kiépített kerékpárutakkal, természeti kincsekkel, kulturális látnivalókkal biztosítja a környék a 

felejthetetlen napokat, Tornácos Panziónk pedig mindezt megkoronázza védnöki táblás étteremé-

vel, kényeztető wellness udvarával és barátságos hangulatával.

Ár:  25.110 Ft / fő /  2 éj – 2016.jun.09-ig, és szept.10 után

Ár:  26.910  Ft / fő / 2 éj / 2016.jun.09- szeptember 10-ig.

Tartalom:

• 2 éjszakás elhelyezés kétágyas szobában
• Félpanziós ellátás, bőséges büféreggelivel, 4 fogásos vacsorával
• Korlátlan wellness használat: élménymedence hidromasszázzsal, fi nn szauna, gőzfürdő 
 aromaterápiával, pihenőkert, teabár Naturland gyógyteákkal
• Fitneszterem, cardio- és erőgépekkel
• Személyenként kerékpár biztosítása a teljes itt tartózkodás alatt
• Meglepetés „Bringás úti csomag”

• Személyenkénti kerékpáros Fertő-tavi komp transzfer (Mörbisch-Illmitz között) 

• Kamerával őrzött, ingyenes parkolási lehetőség   
• Ingyenes WIFI a szobákban, illetve a közös helyiségekben

SZARVAS LIGET HOTEL****   HOLT-KÖRÖS PART         

Foglalható: 2017.06.17-2016.08.31. (kivéve kiemelt időszakokban)

Nyári vakáció (4nap/3éj)

Kedvezményes ajánlat a Vakáció idejére

Ár: 48.780 Ft / fő / 3éjszaka  

Holt-Körös parti nyár (7nap/6éj)

Ár: 91.800 Ft / fő / 6 éjszaka y
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Tartalom:

• Szállás légkondícionált szobában
• Félpanziós ellátás (bőséges büféasztalos reggeli és vacsora)
• Wellness részleg korlátlan használata pénteken és szombaton 8:00-21:00 óra között, a hét többi napján 
 8:00-20:00 óra között
• Külső 10x18 méteres feszített víztükrű úszómedence, gyermekpancsoló, külső-, belső melegvizes
 élménymedence, fi nn szauna, gőzkabin, kültéri szaunaház merülőmedencével, kültéri gyógyvizes 
 élménymedence , napozóterasz napozóágyakkal, fi tness terem
• Fürdőköpeny-, törölközőhasználat
• Wireless Internet a Hotel épületében,
• Gyermek játszószoba és játszótér
• Zárt parkoló

TISZA BALNEUM HOTEL****  TISZA-TÓ / TISZAFÜRED        

Érvényes: 2017. június 13. - 2016. szeptember 4./ min. 3 éjszaka  foglalással

Merüljön el a vadregényes Tisza-tó kalandos vízivilágában! Legyen aktív élmények részese a tün-

dérfátylas Tisza-tó partján nyári pihenése alkalmával!

Ár: 55.845 Ft / fő / 3 éjszaka

Gyerek Ár:  55 % 4 – 12 évig

Az ár tartalma:

• Szállás büféreggelivel és vacsorával (A vacsora italt nem tartalmaz. Típusa: svédasztalos vagy 
 háromfogásos.)
• 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
• Fakultatív programok:
 Kalandsziget Tiszafüred- Tiszavirág Ártéri Sétaút – Örvényi Pákász Tanösvény - Tisza-tavi Ökocentrum
 – kétéltű túra a Tisza-tavon – csónaktúrák - kézműves programok (fazekasság, bőrművészet) – lovaglás
 – lovaskocsikázás – nordic walking - kenuzás - kerékpározás időjárástól függően – Kézműves Sajtműhely 
 Poroszlón – vízibiciklizés és bringóhintózás a Delfi n Kölcsönzőben – Kézműves Sajtműhely Poroszlón
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HÉVIZI AJÁNLATOK 
A Hévízi tó jelképévé vált tündérrózsát/tavirózsát, 1898-ban Lovassy 
Sándor telepítette a tóba. Eredetileg az indiai vörös tündérrózsát ho-
nosították meg, azóta már három színben virágzik: rózsaszín, fehér 
és lila. Fürdőzés mellett ivókúrára is használják a hévízi gyógy-

vizet.

Fürdeni a Hévízi tóban különleges, varázslatos élmény, amit egyet-
len medencés fürdőzés sem tud felülmúlni.A tó türkiz színe, a tavat 
ölelő erdő és a napsugarak tükröződése a vízfelszínről már önmagában is a természetes egészség élményét 
nyújtják. A vízösszetétel – a speciális gyógyhatás mellett – a fáradt szervezetet is frissíti, feltölti energiával. 
Így életkortól függetlenül pozitív hatásokról számolnak be a tóban fürdő vendégek. A Hévízi tó elsősorban 
reumás és mozgásszervi panaszok kezelésére, gyógyítására ajánlott, azonban gazdag ásványi anyag-tartal-
mának köszönhetően számos más betegség gyógyításához is hozzájárul. Frissítő és gyógyító hatása mel-
lett a hévíz tó természeti ritkaság is egyben, hiszen ez a biológiailag aktív tó a világ legnagyobb fürdésre 

is alkalmas gyógytava.

EUROPA FIT**** HÉVIZ        

Érvényes: 2017.06.28 – 08.19-ig ( min 2 éj foglalással)

Ár:  41.220 Ft / fő / 2éjszaka

Tartalom:

• min. 2 éjszaka szállás félpanzióval - bőséges vitál büféreggelivel és –vacsorával, magyaros és 
 nemzetközi ételekkel, diétás- és ínyencválasztékkal, üdvözlőital
• Félpanziós áron – szinte teljes panzió! Délben ínycsiklandó magyar levesekkel várjuk ebédre 
 12:00-14:00 óra között (2017.06.18 – 08.26. kivételével)
• megújult uszoda- és szaunarészlegünk korlátlan használata

• élményfürdő, gyógymedence, whirlpool, külső- és belső uszoda, beltéri gyermekpancsoló, 
 Acapulco családi élménymedence 270 m2 vízfelülettel (nyáron)
• modernizált földszinti szaunavilág: fi nn szaunák, gőzfürdő, herbárium és sószauna, ReneSanarium 
 újdonsült emeleti, naturista szaunarészleg: fi nn panoráma szauna, gőzfürdő, trópusi élményzuhany,
 pihentető jóga-és relaxációs tér, vezetett szaunaszeánszok és szaunajógák
• fürdőköpeny használat

• fi tneszterem
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HH HÉLIOS*** HÉVIZ        

Érvényes: 2017.06.28 – 08.19-ig ( min 2 éj foglalással)

Ár:  27.460 Ft / fő  / 2 éjszaka, hétköznapokon

Tartalom:

• 2 éjszaka szállás bőséges büféreggelivel – látványkonyhával, bőséges büfévacsorával (laktóz- és 
 gluténérzékenyeknek, diabéteszeseknek felár nélkül külön menüajánlatok valamint zsírszegény és 
 diétás ételek)
• délelőtti teázás
• korlátlan fürdő- és wellness-részleg használat (termálfürdő, pezsgőfürdő, szauna, infraszauna, 
 gőzkabin, élménymedence, tavasztól késő őszig a parkban úszómedence és nyáron 
 gyermekmedence)
• naponta változatos sportprogramok edzővel (reggeli-, senior-, erősítő-, gerinc-,váll-, csípő-,
 vízitorna, stretching) és eszközökkel (gimnasztikai labda, gimnasztikai szalag), nordic walking, power
 walking, kerékpártúrák, edzőtermi foglalkozás kardigépekkel (szobakerékpár, ellipszis trainer, futópad), 
 testzsírszázalékmérés
• csütörtökön kulturális program
• hetente több alkalommal esténként élőzene a lobby-bárban
• fürdőköpeny-használat WIFI

WELLNESS PALACE ****HOTEL- HÉVIZ        

Érvényes: 2017.06.28 – 08.19-ig ( min 2 éj foglalással)

Ár:  28.440 Ft /  fő / 2 éjszaka hétköznapokon

Lehetséges érkezési napok: hétfő, kedd, vasárnap 
Ellátás: Félpanzió 

Az ár tartalma:

• félpanzió (büféreggeli és büfévacsora)
• INGYENES WiFi internet csatlakozási lehetőség a szálloda egész területén
• Manóvilág játszóház használata
• INGYENES WELLNESS SZOLGÁLTATÁSOK:
• szállodai élményfürdő, pezsgőfürdő (jacuzzi), szaunák használata (fi nn szauna, bio aroma szauna), 
 gőzkabin
• fürdőköpeny használat
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BALATONI AJÁNLATOK  

WELLNESS HOTEL KAKADU / KESZTHELY        

Érvényes. 2017. június 25. - 2017. aug. 20./ min.2éj 

foglalással

Ár: 19.350 Ft / fő / 2 éj,  reggelivel

Ár: 25.380 Ft / fő / 2 éj , félpanzióval

Főszezoni felár júliusban és augusztusban 2.250.- Ft/fő/éj

Csomag tartalma :

• Szállás kétágyas szobában, LCD televízió
• 1 x pezsgő-party a pezsgőfürdőben egy pohár pezsgővel
• Korlátlan Wellness-Club használat (fűtött medence; fi nn szauna; infraszauna; gőzkabin; pezsgőfürdő;
 cardio-gépek)
• hétvégén: szaunaszeánsz hivatásos szaunamesterrel
• szombatonként éjszakai – gyertyafényes pezsgőfürdőzés
• Fürdőköpeny használat
• Marcipán Múzeum belépő (Kivéve: január, február)
• Wi-Fi internet hozzáférés
• Zárt parkoló
• Az árak tartalmazzák az ÁFA-t.
• Gyermekkedvezmény 0-2,99 éves korig 100%, 3-11,99 éves korig 50% a szülőkkel közös szobában.

LAROBA WELLNESS HOTEL**** ALSÓŐRS        

A szálloda szobáinak alapfelszereltségét egyénileg szabályozható légkondicionáló, internet kap-

csolat (wifi ), SATTV, telefon, minibár, szobaszéf és fürdőszoba adja.

Érvényes: 2017.06.25 – 08.20-ig./ min 3 éj foglalással

Ár: 33.750 Ft /  fő / 3 éjszaka-standard 2 ágyas szobában

Az árak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:

• Szállás kényelmes, légkondicionált szobában
• Félpanziós ellátás büféasztalos reggeli és vacsora (létszámtól függően lehet menüválasztásos), 
• Korlátlan ingyenes Wifi  használat a szobákban és a közös terekben
• Ingyenes parkolás sorompóval zárt parkolónkban
• Varázslatos wellness szigetünk korlátlan használata:  Élménymedence 8 féle kényeztető masszázs 
 elemmel,  Pezsgőfürdő derék, hát és láb masszázs sugárral



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

• Egészségsziget csillagfényes fi nn szaunával, fényterápiás infra szaunával,
• aromaterápiás gőzfürdővel, merülő medence és jégkút,  Parajdi sókamra,  Pihenőszoba,  Mediterrán 
 napozókert,  Fürdőköntös bekészítés és wellness törölköző

MAGISTERN WELLNESS  HOTEL ***  SIÓFOK         

„ Nyárköszöntő a Hotel Magisternben „

Érvényes: 2017. 06. 01 – 2017. 07. 09. között / min. 2 éjszaka igénybe vétele esetén.

A csomag ára: 25.020,- Ft / fő / 2  éjszaka félpanzióval

A csomagár tartalmazza:

• szállást kétágyas szobában, büféasztalos reggelit és 3 fogásos vacsorával és salátabárral, A vacsora
 alatt korlátlan borfogyasztással
• wellness részleg használatát: medence, fi tnesz terem, pezsgőfürdő, fi nn szauna, gyermekpancsoló,
 1500,- Ft-os masszázskupon kedvezményt a felnőtteknek,
• fürdőköntös bekészítést a felnőtteknek
• ingyenes WIFI használatot,
• 1 alkalommal 1 órás sétahajózást a Balatonon.

2017. 07. 09 – 2017. 08. 21. között

„Hurrá nyaralunk 5=6 akció” Az akció igénybevételének feltétele min. 6 éjszaka.

Az akció értelmében Önök 6 éjszakát töltenek el szállodánkban, de csak 5 éjszaka szállásdíjat 

fi zetnek ki.

A csomag ára: 

85.500,- Ft / fő /  6 éjszaka félpanzióval

67.050,- Ft / fő / 6 éjszaka büféasztalos reggelivel

A csomagár tartalmazza:

• szállást kétágyas szobában
• a kiválasztott étkezéstől függően: büféasztalos reggelit, vagy félpanziót (büféasztalos reggeli és 
 büféasztalos vacsora),
• wellness részleg használatát: medence, fi tnesz terem, pezsgőfürdő, fi nn szauna, gyermekpancsoló,  
• hetente 1 alkalommal zenés estet
• gyermekprogramokat animátorokkal
• fürdőköntös bekészítést a felnőtteknek
• ingyenes WIFI használatot
• 1 alkalommal 1 órás sétahajózást a Balatonon.
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Gyerekkedvezmény: 2 fi zető felnőttel egy szobában történő elhelyezéssel:

0 - 5,9 éves korig: 

 100%

6 – 13,9 éves korig a kedvezményes csomagár:

 3.800,- Ft / gyermek / éjszaka büféasztalos reggelivel.

 5.900,-Ft / gyermek / éjszaka félpanzióval

14 éves kor betöltése után a teljes ár fi zetendő.

ALFÖLDI WELLNESS HOTELEK   

GRANADA WELLNESS ÉS SPORT HOTEL **** KECSKEMÉT        

Érvényes: 2017. június 13. és augusztus 31. között érvényes, kivéve az ünnepi időszakot.

Csomagunk minden esetben vacsorával kezdődik és reggelivel záródik

A szálloda  a pihenésen túl számos sportolási, kül- és beltéri szórakozási lehetőséget kínál ven-

dégeinek. Bowling, billiárd, csocsó, versenyautó szimulátor, minigolf, Zorb labda, kalandpálya, 

bungee trambulin, hatalmas játszótér, maga a gyermekparadicsom, ezentúl focipálya, teniszpálya, 

strandröplabda pálya és kültéri fi tnesz gépeink állnak vendégeink rendelkezésére.

Szórakoztató programok mellett az egészség megőrzésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Kapcso-

lódjon ki wellness részlegünkön (feszített víztükrű medence élményelemmel, jacuzzi, fi nn szauna, 

infrakabin, sókabin, gőzkabin, merülő medence, melegített pad, Kneipp-taposó, élménytusolók), 

vagy válogasson különböző frissítő masszázsaink közül.

Árak: 37.200 Ft / fő /  3 éj foglalása esetén

Tartalom:

• Szállás kétágyas szobában min. 3 éjszakára (családi szobák és lakosztályok korlátozott számban), 
 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), Szauna-szeánszok előre egyeztetett időpontokban
• Fürdőköntös bekészítése a szobában (gyermekeknek is)
• Ingyenes szélessávú internet hozzáférés
• Parkoló
• babaszoba használata
• Játszótér használata
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RUDOLF HOTEL*** HAJDÚSZOBOSZLÓ        

Érvényes: 2017. június 10.-aug.28-ig , min. 3 éj foglalással

Részvételi díj: 40.410,-/ fő / 3 éj + IFA

7 éj foglalása esetén további 10% kedvezményt biztosítunk

Az ajánlat tartalmazza:

• Délutánonként vendégünk kávéra, teára és 1 pohár sörre vagy 1 pohár borra a szállodánk éttermének 
 kényelmes teraszán.
• Egész napos belépőjegy Európa legnagyobb fürdőkomplexumába a fedett Aqua –Palace 
 Élményfürdőbe. Szállás 3 éjszakára 2 ágyas standard szobákban.
• Félpanziós ellátás – svédasztalos reggeli és vacsora

• Személyenként egy egész napra szóló AQUA PALACE Élményfürdő belépő.
• Beltéri Wellness részleg korlátlan használata: fi nn- szauna, gőz kabin, pezsgőfürdő.
• Kültéri Wellness használata: kültéri felnőtt és gyermek strandmedence használata, napozó terasz, 
 valamint a kültéri gyógyvizes medencék használata egész évben.
• Orvosi konzultáció, állapotfelmérés lehetősége biztosított a szállodában.
• Törölköző (wellness használathoz is biztosított) és fürdőköpeny bekészítés a szobában
• Központi széf és korlátlan vezeték nélküli internet használat a szálloda területén (WiFi)
• A szoboszlói termálvíz összetétele:

 Az alkalmazás során tapasztalható gyógyulás a hajdúszoboszlói víz összetételéből adódik. A víz 
 legnagyobb mértékben nátrium-kloridot, hétköznapi nevén konyhasót és ammónium-kloridot, 
 vagy más néven szalmiáksót tartalmaz. További alkotóelemei a bróm és a jód, valamint karbonátok,
 nitrátok és egyéb kémiai elemek, mint például lítium, vas vagy a magnézium.

LIGET- FORRÁS HOTEL **** SZEGED        

Érvényes: 2017.04.01 – 08.31-ig, 5 éjszaka foglalással. Ünnepi időszakokban az ajánlat 

nem érvényes!l

Csomag: ÖTSZÖRÖS ÖRÖMÖK

Ár: 69.300 Ft / fő / 5éjszaka / 2017.jun.30-ig

Ár: 87.300 Ft / fő / 5 éjszaka / 2017.jul.01 – 08.31.között

A csomag tartalma:

• 5 éjszakai szállás, félpanzió, az éjszakák számával megegyező számú
• naponta korlátlan belépésre jogosító belépő a szomszédos Napfényfürdő Aquapolis Szeged (családi 
 wellness, élményfürdő, csúszdapark, gyógymedencék, strand) üzemelő medencéihez
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• valamint - szintén a fi zetett vendégéjszakák számával egyező alkalommal - szabadon választott 
 időpontban, napi egyszeri belépéssel 3 órás időtartamú tartózkodási lehetőség a fürdő Csendes 
 wellness részlegében. (csendes, relaxációs zóna, ahová csak 16 éven felüliek léphetnek be, 
 biztosítva ezzel a vendégek nyugodt környezetben történő pihenését
• Szolgáltatások: élmény- és pezsgőmedence, fi nn szaunák, infraszauna, gőzkamra, sókamra,
 tepidárium, aromaszoba, kültéri rönkszauna.)
• WIFI internet
• fürdőköntös
• ÁFA.

Foglalás, előfoglalás a szabad férőhelyek függvényében. Családok, nagyobb létszám esetén kérje 

személyre szóló ajánlatunkat. 

A Hunguest Hotelek nyári ajánlatait egy későbbi időpontban küldjük ki. 

Az árak az Idegenforgalmi adót ( IFA-t )  nem tartalmazzák.
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