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SZALAJKA LIGET ****HoTEL SZILváSvárAd
Csomag: Cserélje le a szürke hétköznapokat
Foglalható időpont: 2015. augusztus 24 – december 24. között, minimum 3 éjszakától (ki-
véve ünnepek és kiemelt időszakok: 10.23-11.01)

ár: 8.775 Ft / fő / éj standard 2ágyas szoba
 10.800 Ft / fő / éj erdőre néző erkélyes szoba

Tartalom:  
•	 3	éjszakai	szállás	a	választott	szobatípusban
•	 félpanziós	ellátás	(gazdag	svédasztalos	reggeli	és	ínyenc	büfévacsora)
•	 wellness	részleg	-	úszómedence,	gyermekpancsoló,	pezsgőfürdő,	só-,	illó-	és	gőzkabin,	finn	szaunák,	
	 infra	szauna,	merülő	medence	használat,	fitnesz	terem
•	 Relax	Park	szolgáltatásainak	teljeskörű	használata	(panoráma	jakuzzi,	foci-,	teniszpálya,	minigolf )		
	 időpont	egyeztetéssel
•	 egyszeri	fürdőköntös	bekészítés	a	szobában
•	 szobai	ingyenes	internet	és	széf	igénybevétel
•	 Szilvásvárad	Kártya	helyi	szolgáltatók	kedvezményeivel

Amit még választhat:
•	 Személyenként	1	db	1000,-Ft	értékű	masszázskupon	(18	év	felett)
•	 menüebéd	2	fogásos	1	fő	részére	egy	pohár	házi	szörppel
•	 vacsorához	2	pohár	vadhibiszkuszos	pezsgő
•	 kandallófa	bekészítés	az	apartmanházaknál	–	érkezésre
•	 30	perc	fallabdapálya	használat	ütővel
•	 süteményválogatás	bekészítés	érkezésre.2	főre
•	 gyümölcstál	2	főre
•	 zárt	parkoló	használata
•	 FORZA	kávéjegy	1	főre
•	 30	perc	kerékpárbérlés	1	főre

WELLnESS 
novEmbEr-dECEmbEr 2015.    
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AmETISZT HoTEL *** HArKány   
Csobbanás Harkányban, min . 2 éjszaka foglalással 

Érvényes: 2015.10.01 – 12.28-ig/ kivéve ünnepek

ár: 8.705 Ft / fő / éjszaka

Tartalom:  
•	 Szállás	svédasztalos	reggelivel
•	 Félpanzió:	kedvezményes	3	fogásos	a’la	carte	étkezés,	12:00-20:30	között	étlapunk	teljes	kínálatából	
	 választva
•	 1	db	egész	napos	belépő	a	Harkányi	Gyógyfürdőbe	wellness	részleg	használattal
•	 szauna,	gőzkabin,	pezsgőfürdő
•	 parkolás
•	 wifi

bALnEUm ****HoTEL TISZAFürEd 
Hétköznapok és hétvégék az őszi színekben 
tündöklő Tisza-tónál 

Érvényes: 2015. szeptember 1. - 2015. dec.18.  
Kivétel: az ünnepnapok és kiemelt időszakok

ár 11.815 Ft / fő / éjszaka hétközben

 13.515 Ft / fő / éjszaka hétvégén

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,	
	 finn	szauna,	gőzkabin)
•	 Szauna rituálék szombatonként	(mézes	harmónia,	kelet	varázsa,	pálinkás,	Kleopátra,	bounty,		
	 immun	mester,	jeges	borzongás)
•	 Kültéri úszómedence	használata	(szeptember	30-ig)
•	 móKaland	játszóház	gyerekeknek
•	 Családbarát	szolgáltatások
•	 Fitneszterem	korlátlan	használata
•	 Röplabda	pálya	korlátlan	használata
•	 Fürdőköpeny	használat	gyerekeknek	és	felnőtteknek
•	 Korlátlan	internet	használat	és	díjmentes	parkolás



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

Őszi fakultatív programok:
•	 Kalandsziget	Tiszafüred	(szeptember	30-ig)
•	 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

HH FLÓrA*** EGEr   
(nEm) hétköznapi ajánlat!!! 
 
Érvényes: 2015.10.25 – 12.19-ig./ min. 3 éj foglalással, kivéve ünnepek.

ár: 9.720 Ft / fő / éjszaka
 
Tartalom:
•	 1	éjszakai	szállás	svédasztalos	reggelivel	és	vacsorával	(	17.30	és	20.30	között	)
•	 wellness	sziget	használata	(	élménymedence,	gyermekmedence,	finn-,	inra-	illat-	és	gőzszauna,		
	 merülő	medence,	Kneipp	medence,	jacuzzi	)
•	 ingyenes	és	közvetlen	átjárás	a	szomszédos	városi	strandra	élményfürdő	használattal
•	 ÁFA.
•	 A	szobaáron	felül	fizetendő	az	idegenforgalmi	adó	18	év	felett,	összege	450Ft/fő/éj.

mILLEnEUm **** HoTEL PÉCS  

Érvényes: 2015.08.21. – 2015.10.30. 
Az ajánlat kiemelt időszakokban és ünnepnapokon nem 
érvényes!
Gyermek 6 éves korig: ingyenes!
6-14 éves gyerek szülőkkel egy szobában pótágyon, 
félpanzióval: 10 000 Ft / fő / éj

ár 11.005 Ft / fő / éjszaka, 2 éj foglalással

 10.485 Ft / fő / éj, min. 3éj foglalással
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Csomag tartalma:
•	 Szállás	kétágyas	szobában
•	 Svédasztalos	reggeli
•	 Félpanziós	vacsora
•	 Üdvözlő	ital
•	 Személyenként	2x15	perces	frissítő	program	a	Casada	masszázsfotelben
•	 Ajándék	Pécs	térkép
•	 Internet	hozzáférés
•	 Wellness-használat:	infraszauna,	finnszauna,	élménymedence
•	 Ingyenes	parkolási	lehetőség	a	szálloda	előtti	parkolóban	vagy	mélygarázsában
•	 Központi	széf	a	recepción

KAKAdU HoTEL*** KESZTHELy     	
Érvényes: 2015 október 01 - 2015 november 30. (kivéve ünnepi időszakokban)

Fedezze	fel	Ön	is	az	őszi	Balaton	szépségét!	Élvezze	a	Keszthelyt	körülölelő	erdők	csodálatos	színekben	
pompázó	faleveleit.	Tegyen	egy	sétát		és	élvezze	a	tó	csendes	víztükrén	játszó		napsugarakat,	miközben	
test-lélek-szellem	egyaránt	harmóniára	talál!	A	kirándulásokat	követően	szállodánk	Wellness	részlegének	
szolgáltatásaival	gondoskodunk	az	Ön	teljes	ellazulásáról.

ár: 6.480 Ft / fő / éj reggelivel

 9.180 Ft / fő / éj félpanzióval.

Csomag tartalmazza:
•	 Szállás	kétágyas	szobában
•	 Svédasztalos	reggeli	vagy	félpanzió
•	 Korlátlan Wellness-Club használat	(fűtött	medence;	finn	szauna;	infraszauna;	gőzkabin;		
	 pezsgőfürdő;	merülő	medence	cardio-gépek)
•	 Korlátlan	gyümölcsfogyasztás
•	 éjszakai pezsgőfürdő-party	szombatonként
•	 hétvégén:	szaunaszeánsz	hivatásos	szaunamesterrel
•	 relaxáló teadélután:	a	hét	minden	napján	15.00	és	17.00	óra	
•	 Balatoni	Múzeum	kedvezmény	kupon
•	 Marcipán	Múzeum	belépő
•	 Wi-Fi	internet	hozzáférés
•	 Szobaszéf,	Zárt	parkoló.
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HoTEL IroTTKŐ *** KŐSZEG

Élvezzük	együtt	Kőszegen	az	őszi	színek	kavalkádját!	Nincs	is	szebb	
annál,	mint	amikor	a	természet	a	szivárvány	minden	színében	
tündököl.	Kiránduljanak	a	Kőszegi-hegységben,	vagy	fedezzék	fel	a	
környéket	kerékpárral!

Érvényes: 2015.10.01-11.30. kivéve 2015.10.22-25.

ár 8.010,- Ft / fő / éj classic kétágyas szobában , 

 hétköznap Hétvégi felár (péntek és/vagy szombat éjszaka): 2.000 Ft/fő/éj kétágyas szobában

Tartalom:
•	 Szállás	kényelmes	classic	kétágyas	szobában
•	 Bőséges	svédasztalos	reggeli	
•	 Büfévacsora	(illetve	létszámtól	függően	menüválasztásos	négyfogásos	vacsora)
•	 1	x	üdvözlőital	/fő
•	 1	x	félnapos	kerékpárbérlés
•	 Wellness	részleg	használata	(finn	és	infraszauna,	gőzkabin,	tepidárium,	jacuzzi	és	sóbarlang.	
•	 Wellness-	és	szauna	törölköző	használat
•	 Kedden,	csütörtökön	és	szombaton	bőrfiatalító	peeling	a	wellnessben
•	 Korlátlan	WiFi	használat	a	közös	helyiségekben	
•	 Írottkő	Natúrpark	Turista	Kártya	(1	kártya	/	szoba,	min	3	éjszaka	esetén)	

KAPITány HoTEL**** SümEG   
Érvényes: 2015. augusztus 30 – december 19. között, hétköznap (vasárnap és péntek 
között), kivéve kiemelt és ünnepi időszakok: 2015.10.23-11.01., min. 2 éjszaka foglalása 
esetén.  

ár: 9.265 Ft / fő / éjszaka

Tartalom:
•	 Szállás		pótágyazható,	nem	várra	néző	szobában
•	 Bőséges	Büféreggeli,	Büfévacsora	a	Chef	ajánlásával
•	 A	szálloda	wellness	részlegének	használata:	úszómedence,	wellness	medencék,	gyermek	medencék,		
	 pezsgőfürdő,	merülő	medence,	relax	szoba,	külső	medencék	(máj.-okt.),	100	m2	pezsgőfürdő		
	 élményelemekkel	+	új	gyermekmedence	csúszdával
•	 Szauna-sziget	használata:	infra	szauna,	finn	szauna,	gőzkabin,	szoft	szauna
•	 TechnoGym	fitneszterem,	kardiogépek	és	fürdőköpeny	használata	biztosított
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•	 Az	I.TÖrTÉnELmI ÉLmÉnyPArKbAn	hatalmas	középkori	játszótér,	hadigép	kiállítás	és	török		
	 ostromtábor	várja	a	kicsiket	és	nagyokat	egyaránt!
•	 TÖrTÉnELmI LovASJáTÉKoK	(1	alkalommal	garantált);
•	 A	„Történelmi	Magyarország	Címerei”	kiállítás	megtekintése
•	 Ingyenes	internet-	és	WiFi	használat
•	 Ingyenes	parkolási	lehetőség	szállodánk	előtti	őrzött,	zárt	parkolóban.		
	 (Térítés	ellenében	igénybe	vehető	mélygarázsunk	1.000	Ft	/	személyautó	/	éj	áron)

várKAPITány Úr EXKLUZÍv  
ProGrAmAJánLATA SZáLLÓvEndÉGEKnEK:
Előadásunkhoz	szorosan	kapcsolódó	fakultatív	szolgáltatásunk	a	FEnSÉGES KÖZÉPKorI LAKomA		
a	Várkapitány	Úr	Nagy	Lovagtermében	vagy	a	Várcsárdában.
A	vacsora	ideje	alatt	cigányzene	szól,	s	jelmezbe	öltözött	vitézek	és	várúrhölgyek	szolgálják	ki	a	vendége-
ket,	ahol	az	étkezés	a	kor	hagyományainak	megfelelően	kézzel	történik	(a	félpanziós	vacsora	helyett).	

Most	kedvezményes	áron:	+ 1500 Ft/ fő.	A	lakoma	ideje	alatt	korlátlan	folyóbor	fogyasztást	biztosítunk	
kedves	Vendégeinknek!

Amennyiben	Ön	is	részese	kíván	lenni	a	műsort	
követő	kulináris	élvezetnek,	kérnénk,	hogy	részvételi	
szándékát	előre	szíveskedjen	jelezni	megrendelőjé-
ben,	foglalásában!

A	lakoma	7	éves	kor	alatt	ingyenes,	7-14	éves	kor	
között	1000	Ft/	gyermek!	
A	lakomára	a	helyszínen	(recepción)	is	lehet	jelent-
kezni,	de	előfoglalási	kedvezmény	nélkül,	ennek		
költsége	így:	3.000	Ft/	fő
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HH  PELIon **** TAPoLCA      
Érvényes: 2015. november 8 - december 20. között, minimum 2 éjszaka foglalása esetén,  
hétköznap.

Csomagár: 11.710 Ft-tól /fő /éj 

Az ár tartalma:
•	 szállás,	büféreggeli,	büfévacsora
•	 Wellness	sziget	használata	(élményfürdő,	termálvizes	medencék,	szauna,	infraszauna,	bioszauna,		
	 gőzkabin,	fitnesz	terem,	fitnesz	programok)
•	 reggeli	gimnasztika
•	 vizitorna
•	 fürdőköpeny	használat
•	 gyógybarlang	igénybevétele
•	 parkolás
•	 ingyenes	Wifi	használat	a	szálloda	teljes	területén
•	 Gyermekfelügyelet	és	programok	a	Pinocchio	Clubban
•	 áfa.

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


