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HUNGUEST HOTEL FLÓRA *** EGER

Töltsön egy meghitt, romantikus hétvégét szállodánkban 2018. 02.16-18 között Valentin nap alkal-

mából.

Nincs ajándék ötlete? Lepje meg kedvesét egy wellness hétvégével, melyet ajándék utalvány for-

májában akár át is nyújthat neki!

Ár: 24.660 Ft /2 éjszaka /  fő –től 

Az ajánlat tartalma:  

• 2 éjszakai szállás félpanzióval, szombat este gyertyafényes svédasztalos vacsora, welcome szerelmi
 bájitallal
• az este  sztárvendége: Pál Dénes, a műsor után tánc
• wellness sziget használata mindkét napon 23 óráig( élménymedence, gyermekmedence, infra-, 
 fi nn-, illat- és gőzszauna, merülő medence, jacuzzi, Kneipp medence ) ingyenes és korlátlan átjárás a
 városi strandra élményfürdő használattal.
• fejenként egy 20% kedvezményre jogosító wellness kupon, melyet a hétvégén lehet felhasználni 
 tetszőleges számú wellness szolgáltatásra, kivéve a komplett csomagok.
• apró meglepetés ajándék a hétvége emlékére

HUNGUEST GRANDHOTEL GALYA **** GALYATETŐ   

2018. 02.16-18 között Valentin nap alkalmából.

Ízelítő programjainkból:  

• szombati sztárfellépő: Pál Dénes
• élőzene
• péntek este páros fotózás (térítésmentesen készítjük el Valentin napi fotójukat és elő is hivatjuk 
 Önöknek)
• gyertyafényes vacsora

Ár: 17.010 Ft/fő/éj 

Szobaár tartalmazza:  

• szállás félpanziós ellátással (svédasztalos reggeli és vacsora)
• animátorok által szervezett napi szabadidős-, sport- és wellness programok

VALENTIN-NAPI AJÁNLATOK    



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

• Aqualand használat (úszómedence, élményfürdő, gyermekmedence, fi nn szauna, kerti bio

  rönkszauna merülő medencével, külső élménymedence, gőzkabin, infrakabin, élményzuhany,
 skótzuhany), 
 kondicionáló terem (multifunkcionális erőgépek és kardiógépek
• asztalitenisz
• köntös (felnőttek részére) 
• parkolóhasználat
• WIFI Internet
• gyermekek részére Bambi kuckó használat,
• társasjátékok kölcsönzése, kerti játszótér, vadaspark
• Áraink az Áfá-t tartalmazzák.

HUNGUEST HOTEL FREYA *** SUPERIOR ZALAKAROS 

2018. 02.09 – 11. között Valentin nap alkalmából.  

Ár: 14.640  Ft-tól/fő/éj 

Tartalom:

• szállás félpanzióval (reggelivel és vacsorával)
• szombat este Valentin napi bál a Freya Band zenekarral és sztár fellépővel:
• Sztárvendég: Peter Srámek

• fürdőbelépő a szállodával közvetlen összeköttetésben álló Gránit Gyógyfürdő (34- 36 C hőmérsékletű
 gyógyvizes medencék)
• élményfürdőbe és gyógycentrumba ( fedett és szabadtéri élmény- és gyermek medencék vízi 
 attrakciókkal nyújtanak feledhetetlen élményt minden korosztály számára, szauna)
• Vízipók-Csodapók Gyermekbirodalomba
• a belépő napi többszöri belépésre jogosít
• a fürdő egy átjárón keresztül kényelmesen megközelíthető
• fürdőköpeny használat felnőttek részére
• ingyenes széfhasználat
• ÁFA.
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SÍ ÉS WELLNESS A BALATONNÁL! 

HH BÁL HOTEL **** BALATONALMÁDI   

Döntsön gyorsan és hódítsa meg az eplényi sípályát 

Érvényes:  2018.01.02-03.29. között, min.3 éj foglalás esetén, hétfő-csütörtök között. 

Ár: 12.960Ft / Fő/ éj 

A csomag tartalma:

• Szállás, félpanziós ellátással (bőséges büféreggeli és büfévacsora)
• Személyenként 4 napos síbérlet
• Délutánonként forralt bor, puncs, tea a Mistral Bárban
• 1 alkalommal sportolás utáni frissítő chilis-rozmaringos masszázs (20 perces)
• A wellness részleg korlátlan használata (25 méteres úszómedence, szauna, infraszauna, gőzkabin, 
 merülő medence, jacuzzi, Kneipp-taposó, fi tneszterem, pihenőszoba)
• Fürdőköntös, díjtalan szobaszéf és vezeték nélküli internet használat
 

Síoktatás

Egyéni / Páros oktatás 1 x 2 óra / nap (2 nap) 2 x 2 óra / nap 

(2 nap)

• Felnőtt egyéni oktatás 30.000 Ft  40.000 Ft

• Gyerek egyéni oktatás 20.000 Ft 30.000 Ft

• Felnőtt Páros oktatás 40.000 Ft/pár 60.000 Ft/pár

• Gyerek Páros oktatás 30.000 Ft/pár 40.000 Ft / pár

Csoportos oktatás 4-5 fő 1 x 2 óra / nap (2 nap) 2 x 2 óra / nap (2 nap)

• Felnőtt csoportos oktatás 10.000 Ft/fő 15.000 Ft/fő

• Gyerek csoportos oktatás 7.000 Ft/fő 12.000 Ft/fő

A fenti árak az Áfá-t tartalmazzák.
Idegenforgalmi adót a csomagár nem tartalmazza, mely 500 Ft/fő/éjszaka 18 éves kor felett.

Gyermekkedvezmények félpanzióval pótágyon (szülőkkel egy szobában):

• 0-5,99 éves korig: díjmentes

• 6-11,99 éves korig: 50% kedvezmény
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FARSANGI MULATSÁG

HH FREYA*** ZALAKAROS

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL!

Itt a farsang, áll a bál, a Hotel Freya téged vár!

Január 26-án (péntek) este farsangi bál a Freya Band zenekarral és Copacabana karneváli 

show-val

Ár: 14.730 Ft / fő / éjszaka 

Tartalom:

• szállás reggelivel és vacsorával
• az éjszakákkal megegyező számú fürdőbelépő a szállodával közvetlen összeköttetésben álló Gránit
 Gyógyfürdőbe (fedett gyógy- és termálvizes medencék)          
• élményfürdőbe és gyógycentrumba (fedett- és szabadtéri élmény medencék vízi attrakciókkal 
 nyújtanak felejthetetlen élményt minden korosztály számára, szauna kellemes kikapcsolódást nyújt )

Szállás 2 éjszakára

Ellátás:

• gazdag büféreggeli  és vacsora
• Egyéb szolgáltatások: szálloda wellness részlegének korlátlan használata (beltéri élménymedence,
 gyermekmedence, gyógyvizes medence, szaunapark, pezsgőfürdő, sókamra, gőzfürdő, 
 Kneipp-taposó), fürdőköpeny és törölközőhasználat
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TAVASZVÁRÓ TÉLI 
FELTÖLTŐDÉS

HH HELIOS***+  HÉVIZ

Érvényes: 2018.01.01. - 2018.03.31.

minimum 2 éjszakára foglalható (kivéve kiemelt és ünnepi időszakokban)

A szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre.

Szívesen ejtőzne szállodánk melegvizes medencéiben és csak úgy merengve nézné a téli tájat? 

Ár: Benjamin épület: 8.910 ft / fő / éjszaka

 ANNA Épület:  9.810 Ft / fő / éjszaka

Tartalom:

• minimum 2 éjszaka szállás napi háromszori étkezéssel (bőséges büféreggeli látványkonyhával, 
 délben leves-büfé - kivéve érkezés és elutazás napján - , bőséges büfévacsora)
• korlátlan fürdőhasználat (fedett termálfürdő, szauna, infraszauna, gőzkabin, pezsgőfürdő, 
 élménymedence)
• 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 kardiogépekkel (szobakerékpár, ellipszis trainer, futópad),
 testzsírszázalékmérés
• csütörtökön kulturális program
• hetente több alkalommal esténként élőzene a lobby-bárban
• fürdőköpeny-használat
• WIFI

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

 


