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KAKADÚ*** HOTEL KESZTHELY

Balaton, nyár és wellness … Lazítson szállodánkban, napfürdőzzön tetőteraszunkon vagy hűsöljön 

japánkertünk árnyékot adó fái alatt. S ha a pezsgőfürdő, a medence vagy a masszázs után a sza-

badba vágyik, a Balaton csak 350 méter, s már strandolhat is

2014 május 15 - 2013 szeptember 30. min. 6 éj foglalással

Ár: 7.485 Ft / fő / éj  svédasztalos reggelivel 

Tartalom:  

• Szállás kétágyas szobában,  Kakadu koktél, Svédasztalos reggeli
• Korlátlan Wellness Club (fűtött, fedett uszoda, fi nn szauna, pezsgőfürdő, infraszauna, gőzkabin) 
 használat, Napozóágy, napernyő, 300 m-re lévő szabadtéri úszómedence és gyermekmedence 
 korlátlan használata
• Wi-Fi internethozzáférés
• Zárt parkoló használat

Választható program:  

• egy választott szolgáltatást a csomag tartalmaz!
• vagy vitorlástúra a Balatonon (kb. 3 óra), vagy sétahajózás a Balatonon (kb. 1 óra)
• Marcipán Múzeum belépő
• Keszthely – kártya használat: 50% kedvezmény a strandbelépőből, a parkolásból
• 10-20% kedvezmény éttermekben, cukrászdákban.

LAROBA**** – VAKÁCIÓ  /BALATONI NYARALÁS ELŐFOGLALÁSI AKCIÓVAL 
Aki korán kel aranyat lel. Aki pedig korán foglal, az kedvezményesen nyaralhat a főszezonban a 

Balaton partján! Élvezze a forró nyári napsütést vagy wellness hotelünk kényeztető szolgáltatásait! 

Főszezonban nemcsak az árak lesznek magasabbak, de már szabad szobát sem lehet találni!

Érvényes:  2014. július 05-augusztus 24-ig terjedő időszakra foglalható!

Előfoglalással ha május 31-ig megrendeli a szobát

Ár:  12.150 Ft / fő / éj ( min.  3 éj foglalása esetén, standard szobában )

Előfoglalással, ha jun.30-ig megrendeli a szobát 

Ár:  13.050 Ft / fő / éj ( min.3 éj foglalással, standard  szobában )

2014.NYÁRI 

VÍZPARTI AJÁNLATOK        
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Gyermekkedvezmények:

• (pótágyon, két teljes árat fi zető vendéggel közös szobában)
• - 6 éves korig grátisz
• - 12 éves korig 50% kedvezmény
• - 12 éves kor felett 25 % kedvezmény

Tartalom:

• Szállás kényelmes, légkondicionált szobában 
• Félpanziós ellátás: büféasztalos reggeli és vacsora
• Korlátlan ingyenes Wifi  használat a szobákban és a közös terekben
• Ingyenes parkolás sorompóval zárt parkolónkban
• Varázslatos wellness szigetünk korlátlan használata (Élménymedence 8 féle kényeztető 
 élményelemmel, Pezsgőfürdő 3 féle bizsergető masszázs elemmel, Egészségsziget csillagfényes fi nn
 szaunával, fényterápiás infra szaunával, aromaterápiás gőzfürdővel, merülő medencével és jégkúttal)
• Mediterrán napozó
• Parajdi sókamra
• Pihenőszoba
• Fürdőköntös bekészítés a szobában
• Wellness törölköző

CLUB ALIGA***

A CLUB ALIGA Hotel a Balaton   parttól kb. 50 méterre, az étterem és a Retró presszó közvetlen 

szomszédságában helyezkedik el. A zömében kétágyas szobákban TV, hűtőszekrény egyaránt 

megtalálható. Az erkélyes szobák a Balatonra néznek.

Érvényes: 2014.06.20 – 08.15-ig, min. 3 éj foglalással 

Ár: 6.750 Ft / fő / éj reggelivel, standard kategória HOTEL III – 2-3-4 ágyas elhelyezés, 

 standard kategória 

 8.190 Ft / fő / reggelivel , HOTEL  I. elhelyezéssel

 Büfévacsora - 2014. június 13-tól: 3190 Ft / fő / alkalom

 

A Club Aliga területén 195 hajó részére vitorlás- és közforgalmi kikötő üzemel. A kikötőben min-

denfajta hajók, vitorlások, motorcsónakok bérelhetők.A  Kikötő vízmélységének köszönhetően 

nagyméretű hajók is közlekedhetnek a Club Aligánál ( sétahajózás).
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NEREUS PARK HOTEL*** BALATONALMÁDI

Érvényes: 2014.07.07 – 08.31 ig, 5 éjszaka foglalással 

Ár: 11.475 Ft / fő / éj

Gyermekárak:  4 -14 éves korig , félpanzióval: 6.120 Ft/fő/éj

(2 fi zető fővel egy szobában, pótágyon), 4 év alatti gyermek  gratisz

Csomag tartalma:

• szállás, büféreggeli
• menüvacsora
• parkolás
• strandhasználat
• szobai WIFI

Szolgáltatások:

• Saját strand, strandbüfé, biliárd, csocsó,  Gyermekjátszótér homokozóval,  Standröplabda pálya,  
 Ping-pong asztalok, lengőteke,  Grillező és tűzrakóhely
• A közelben: lovaglási lehetőség, teniszpálya bérlés, téli-nyári bobpálya és kalandpark

MONOPOLY HOTEL***  BALATONALMÁDI 

Vízparti szálloda a Balaton északi partján, az M7-es autópályától 20 km-re, Balatonalmádi-

ban található. A régi időket idéző hangulatos parti sétány és a pezsgő városközpont egy-

aránt 5 perces sétával elérhető.  Földszinti kertkapcsolatos és emeleti klimatizált, frissen 

felújított szobák többféle elhelyezést biztosítanak, az apartmanok kiemelt kényelmet és 

csodálatos panorámát kínálnak 

Érvényes: 2014. 2014.07.04 - 08.24. / min. 3 éjszaka foglalással  

Ár:  10.500 Ft/fő/éj reggelivel, standard szobai  elhelyezéssel

Gyermekkedvezmény:

5 éves korig ingyenes

5-12 éves korig 30% kedvezmény a felnőtt árból 
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A szobaár tartalmazza:

• A szállás díját, az áfát és a svédasztalos reggelit
• A szállóvendégek a következő szolgáltatásokat térítésmentesen vehetik igénybe: 
 jakuzzi, élménymedence, szauna, gőzkabin, internet, ping-pong, szobaszerviz.
• A hotel zárt, kamerával őrzött parkolóval rendelkezik, mely a vendégek számára díjmentes.
• Díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások: teniszpálya.
• Díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: masszázs, kerékpár. 

Félpanzió: 3.000 Ft/fő/alkalom,  tányérszervízes vacsora

Gyerekadag: 1.500 Ft/fő/alkalom

MAGISTERN ***+ SIÓFOK, HURRÁ NYARALUNK 6=7 AKCIÓ

2014. 07. 06 – 08. 20. között,  Az akció igénybevételének feltétele min. 5 éjszaka.

Az akció értelmében  7 éjszakát töltenek el a szállodában, de csak 6 éjszaka szállásdíjat 

fi zetnek ki. 

A csomag ára: 15.210,- Ft / fő / éjszaka félpanzióval

 12.150,- Ft / fő / éjszaka büféasztalos reggelivel

Gyerekkedvezmény:

2 fi zető felnőttel egy szobában történő elhelyezéssel:
• 0 – 9,9 éves korig: 100%**
• 10 – 13,9 éves korig  8.000,- Ft / gyermek / éjszaka büféasztalos reggelivel,   10.000,- Ft / gyermek / 
 éjszaka félpanzióval.

** a mentesség csak a szálloda által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik. 
(szállás, félpanzió, wellness használat)
A 6 – 9,9 éves gyermekek részére a hajójegy külön fi zetendő!

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,  
 minden csütörtökön zenés estet,gyermekprogramokat animátorokkal
• fürdőköntös bekészítést a felnőtteknek
• ingyenes WIFI használatot
• 1 alkalommal 1 órás sétahajózást a Balatonon.
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PANORÁMA HOTEL- BALATONGYÖRÖK -NYÁRI AKCIÓS NAPOK!

Érvényes: 2014.07.04 – 08.23.

Ár: 13.950. - Ft / fő / 3 éjszaka foglalása esetén, félpanzióval

 13.410  -Ft / fő / 4éjszaka foglalása esetén, félpanzióval

 12.510 .-/ fő /éj 5 éjszakától , félpanzióval

Gyermekkedvezmény: 0-3,99 éves korig 100%, 4-11,99 éves korig 50%, 12-17,99 éves korig 20%

Tartalom:

• köszöntő koktél, 2- 6 éjszakai szállás két vagy többágyas szobában
• félpanzió (bőséges büféreggeli és széles választékú büfévacsora) 
• családi minigolf belépő
• Wellness részleg – uszoda és élményfürdő, szauna, infraszauna, gőzkabin, napozóterasz , 
 kardiofi tnessgépekkel felszerelt fi tnessterem korlátlan használata
• fürdőköpeny biztosítása
• A strandbelépőt, ingyenes WIFI hozzáférést, a széf és a belső parkoló használatát
• Délelőttönként vízi sporteszközök ingyenes használata a strandon!
• A környék látnivalói, Keszthely, Hévíz, Badacsony, Sümeg sok érdekes kirándulás célpontjai lehetnek.

HOTEL LIDO***– BALATONLELLE

Balatonlelle üdülőközpontjában, a kikötőhöz vezető sétány mellett található a két épület-

ből álló szálloda. A családias hangulatú, felújított, igényesen berendezett ház kényelmes 

és nyugodt kikapcsolódást biztosít minden pihenni vágyó vendégünknek. A szálloda  kert-

jében úszómedence, napozóágyak, kerti bútorok várják a  vendégeket. Az árnyas terasz-

hoz kapcsolódó étterem bőséges büféreggelit kínál, délben és este igény szerint menüt, 

vagy büférendszerben fogyasztható főétkezést.  

5 éjszakás akció a teljes szezonra

Árak félpanzióval:

Standard kétágyas szobákban

2014.04.01 – 07.03, 2014.08.24 – 10.30. 40.410,- Ft / fő / 5 éj

2014.07.04 – 08.23. 49.410,- Ft / fő / 5 éj

Gyermekkedvezmények (két teljes árat fi zető vendég mellett): 0 – 2 éves korig 100%,

2 – 12 éves korig, pótágyon 50%.

A csomag tartalma:

• Szállás a kiválasztott szobatípusban, félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli és háromfogásos, 

 menüválasztásos vacsora).
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ANNA-MÁRIA VILLA*** BALATONFÖLDVÁR

Az Anna-Mária Villa szeretettel várja kedves Vendégeit, kicsiket és nagyokat, tavasztól 

őszig csodálatos környezetben. A Balatonnál számos program közül választhatunk, legyen 

szó kerékpártúráról, vitorlázásról, a tomboló balatoni nyáron pedig reggeltől estig tartó 

fürdőzésről – egy valami biztos, szállodánk tökéletes bázis családoknak, pároknak ha ki-

kapcsolódásról, pihenésről van szó.  

Érvényes:  2014. június 15- augusztus 22-ig, min. 5 éj foglalással

Ár: 7.542  Ft / fő / éj , Villaépület, 2014.06.15 – 07. 15-ig, reggelivel!

Ár: 8.445  Ft / fő / 5 éj, Villa épület, 2014.07.15 – 08.22-ig, reggelivel

Gyermekkedvezmények:

6 éves korig pótágyon: ingyenes

6-12 éves korig pótágyon: 50% kedvezmény

12 éves kortól pótágyon: 30% kedvezmény

Az ajánlat tartalmazza: 

• szállást büféreggelivel
• a külső és belső élménymedence használatát ( Wellness: közös öltöző 2 öltözőkabinnal valamint 
 szekrényekkel a Mária épületben lakók számára, két átjáró a medencetérbe 2-2 zuhanyzóval, 
 32 C-os belső kismedence élményelemekkel (ülő- és fekvőbuzgárok, szauna (1.000 Ft/30 perc), 
 pihenőszoba, infrakabin (600 Ft/30 perc), masszázs-szolgáltatások, álló szolárium (800 Ft/6 perc)
• gyermekfelügyeletet naponta 10-16 óra között péntek és vasárnap kivételével 3-12 éves korig, 
 gyermek játszószóba használatát, játszótér használatát
• szobánként 1 autó számára ingyenes parkolást
• WIFI használatot a Lobbyban, WIFI, 2 asztali számítógép a hallban
• kisgyermekkel utazóknak: babakád, rácsos ágy, etetőszék (előzetes igénylés alapján), játszótér, 
 játszószoba, wellness, külső medence gyermekrésszel
• napozóágyak
• vegetáriánus vendégeinknek külön menüválaszték
• gyermekfelügyelet a játszószobában délelőttönként (kivéve péntek és vasárnap)

Étkezés:

• Reggeli: felvágottak, szalámik, sajtok, zöldség, müzli, dzsem, méz, tea, kakaó, gyümölcslé, 
 péksütemény
• Vacsora - helyszínen előfi zethető svédasztalos vacsora: leves, háromféle főétel, desszert

Az egy légterű szobák minimum 2 felnőtt főre, míg a családi szobák 2 felnőtt + 2 további fi zető 

gyermek vagy 1 további felnőtt részére vehetőek igénybe.
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BONVINO**** BADACSONYI  NYÁR

A hotel a festői borvidéken, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén, Badacsony köz-

pontjában található. Könnyed nyári szellő, napsütés, friss „roppanós”, ásványos borok és 

az idillt fokozó gyönyörű balatoni panoráma,   ez Badacsony. Az élményt a Hotel Bonvino 

szolgáltatási teszik teljessé: a borkultúrát megelevenítő kényelmes design szobák, 450 m 

² wellness részleg, wine spa testkezelések, és a balatoni napfény minden jóságát megőrző 

helyi alapanyagokból készült gourmet falatok. 

Érvényes: : 2014. Július 3. - 2014. Augusztus 31./ min. 5 éj foglalással

Ár: 16.110 Ft / fő / éjszaka / félpanzióval

Az ár tartalma:

• 5 éjszaka bőséges büféreggelivel és büfévacsorával
• Badacsonyi üdvözlet: három tételes vezetett borkóstoló
• a hét süteménye kedden, csütörtökön és szombaton
• hétfőn, szerdán és pénteken vezetett túrák, gyermek animáció, játszószoba
• hétvégenként pezsgős reggeli, korlátlan internet használat a szobában
• BONVINO wellness 450 m2-en: medence, jacuzzi, fi nn-, gőz- és infra-szauna (szauna felöntések, 
 fürdőköpeny használat

FERTŐ-TAVI VAKÁCIÓ A TORNÁCOS ***-BAN, HEGYKŐN

A Tornácos Panzió és Étterem Hegykőn, a Fertő-tó partján kínál modern wellness-szolgál-

tatásokat, medencét, remek ételeket, ingyenes Wi-Fi használatot és ingyenes parkolási 

lehetőséget. A pihenést nemcsak a masszírozó fúvókákkal és vízforgatóval rendelkező 

medence, hanem a fi nn szauna, az infraszauna és a szépségszalon is segíti. A panzióban 

fi tnesz-szolgáltatások is igénybe vehetők.

Érvényes: 2014.junius 01 – aug. 22-ig, min. 3 éjszakára foglalható

Ár. 10.170 Ft / fő / éj - a hét bármely napján

Gyermek kedvezmény 4 - 14 éves korig: 35 % 
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Tartalom:

• Szállás  kétágyas szobában - félpanziós ellátás

• bőséges büféreggelivel
• 4 fogásos vacsorával + kényeztető wellness szolgáltatásaink: - Korlátlan wellness használat: 
 élménymedence hidromasszázzsal, fi nn szauna, gőzfürdő aromaterápiával, pihenőkert, teabár 
 Naturland gyógyteákkal 
• fi tneszterem, cardio- és erőgépekkel
• fürdőköpeny a szobában
• személyenkénti Infra-szauna használat (35 perc) - klasszikus részmasszázs személyenként (30 perc) 

TISZA-TAVI NYÁR- BALNEUM TISZAFÜRED,

Merüljön el a Tisza-tó vadregényes világában! (6 éjszaka), Föld... Víz... Levegő. Éjszakás 

pihenés a csodálatos és kalandos Tisza-tó partján. Legyen aktív élmények és kényeztető 

pihenés részese az érintetlen természetben!

Érvényes: : 2014.06.16 – 08.31 -ig ( min. 6 éj foglalással )

Ár: 12.510 Ft / fő / éjszaka

Ár tartalmazza :

• Szállás félpanzióval (büféreggeli és vacsora, 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),  Kültéri úszómedence használata (május és szeptember között),  Szauna 
 rituálék (jeges borzongás, bounty, gyümölcsös, citrusos, pálinkás, mézes harmónia)
• Fitneszterem korlátlan használata
• Fürdőköpeny használat
• Korlátlan internet használat
• Díjmentes parkolás

Nyári pluszszolgáltatások:

• Nyári aktív gyermekfelügyelet: délelőtt és délután is 3-3 óra, 3 – 12 éves korig (rajzverseny, festés, 
 origami, gyöngyfűzés, papírautó- és papírhajó készítés, labdajátékok, vízi olimpia, homokvár építés, 
 mini disco, activity)
• Programok felnőtt vendégeink részére (vizitorna, kenutúrák, biciklitúrák, Tisza-parti sütögetés, activity)

Fakultatív programok :

• Kalózsziget Kalandpark – Tiszavirág Ártéri Sétaút - Tisza-tavi Ökocentrum – Balneum négyévszakos
  jégpálya - nordic walking - kézműves programok (fazekasság, bőrművészet) - csónaktúrák – lovaglás –
 lovaskocsikázás - kenuzás – kerékpározás - vízi „banán” és „fánk” időjárástól függően
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TATAI-TÓ  VAKÁCIÓ A  KISS HOTELBEN

Az ajánlat érvényes 2014. 05. 31. - 2014. 09. 01. között  a kiemelt és ünnepi időszakok kivé-

telével foglalható!

Ár: 8.720 Ft / fő / éj / min. 4 éj foglalással

Tartalom:

• Szállás kétágyas szobában, félpanzió (Svédasztalos reggeli,3 fogásos félpanziós vacsora),
• Szabadtéri  medence gyerekpancsolóval (jún.-szept.), Fedett uszoda és szauna,
• Gyermekjátszó szoba,  udvari gyermekjátszótér, Ping-pong és biliárdszoba, 
• 1 üveg bor a Kiss János Pincészet felajánlásával , Szabadtéri sakk, Fürdőköpeny bekészítés a szobában,
  Ingyenes internetelérés

HOLT-KÖRÖS PARTI NYÁR (7NAP/6ÉJ)-LIGET WELLNESS - SZARVAS

A Dél-Alföld szívében - Budapesttől 160 km-re - Szarvason található a csend és nyugalom 

szigete, a Liget Wellness és Konferencia Hotel****.

Az igényes belső, a háborítatlan természeti környezet és a széleskörű wellness szolgáltatá-

sok miatt népszerü Körös-parti  wellness hotel. 

Érvényes: 2014.06.01 – 08.31-ig ( min. 6 éj foglalással

Ár: 12.585 Ft / fő / éj

Tartalom:

• szállás légkondicionált szobában
• Félpanziós ellátás (bőséges büféasztalos reggeli és vacsora)
• Érkezéskor üdvözlő ital
• Wellness részleg korlátlan használata Külső 10x18 méteres feszített víztükrű úszómedence, 
 gyermekpancsoló, külső-, belső melegvizes élménymedence, kültéri szaunaház merülőmedencével,
 kültéri gyógyvizes élménymedence , fi nn szauna, gőzkabin, 
• napozóterasz napozóágyakkal
• fi tness terem
• Fürdőköpeny-, törölközőhasználat
• Wireless Internet a Hotel épületében
• Gyermek játszószoba és játszótér
• Zárt parkoló

             
Ezek a partnerszállodai  csomag- és listaárak  4 – 6 éjszakára vonatkoznak. 

A szálláshelyek más csomagban , kevesebb időtartamra is foglalhatók. Az árakat kérje irodánktól.  

Foglalás a szabad férőhely függvényében. Az árak IFA-t nem tartalmaznak. 


