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HOTEL KITTY***+MISKOLCTAPOLCA  

A Hotel Kitty, Miskolc-Tapolca ősparkjában, a világhírű és egyedülálló 
Barlangfürdő bejáratától alig néhány lépésre található. A két bástya-
szerű torony teszi romantikussá, kastélyszerűvé az épület összhatását, 
ezekben kaptak helyet azok a lakosztályok, melyek várhatóan legmaga-
sabb igényű vendégeknek is megfelel majd.  Reggel, az ablakon kinéz-
ve, kis szerencsével mókusokat láthatnak, az épületet körülvevő fákon. 
Semmihez nem hasonlítható az érzés, ahogy egy őszi  hajnalon madárcsicsergés és a hotel mögötti patak 
kellemes hangja mellett ébredhetnek. Húsz szoba és öt lakosztály áll a vendégek rendelkezésre.

Érvényes: 2014. szeptember 1.- december 22. között (kivétel a kiemelt és ünnepi idősza-

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

Ár: 8.910.- Ft /fő /éj - vasárnap és csütörtök közti napokon
 9.900.- Ft /fő /éj - péntek és szombat éjszakára

Gyermek kedvezmények: 0-4 év között:    ingyenes, 4-10 év között:  6.000.- Ft /gyermek /éj,
10-14 év között:    8.000.- Ft /gyermek /éj
* A gyermekkedvezmények szülőkkel egy szobában, pótágyon történő elhelyezés esetén érvényesek.

Az ár  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

BARANYA HOTEL***  HARKÁNY   

Foglaljon szállást a harkányi Baranya Hotelben, fedezze fel a Villányi Bor-
vidék különleges borait, kényeztesse magát szőlőmagolajos masszázzsal! 

Érvényes:  2014.szept.01 – december 22-ig 

( kivéve 10.22 -11.02.), min. 2 éj foglalással

KIRÁNDULÁS ÖTLETEK        
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Ár: 8.415 Ft / fő / éj reggelivel 

Gyermek kedvezmények: 

3,99 éves korig ingyenes, 4 – 11,99 éves korig 50%, 12 – 15,99 éves korig 25 %
Senior kedvezmény: 62 éves kor felett 10%

Egyágyas felár: 30%
Kisállat díj: 2.000,- Ft/ szoba / éj

Tartalom:

• szállás svédasztalos reggelivel

• személyenként egy alkalommal 25 perces szőlőmagolajos masszázs

• a wellness szolgáltatások (úszómedence nyakzuhannyal, pezsgőmedence, Finn szauna, fényterápiás
 szauna, infrakabin, gőzkabin, Kneipp-taposó, élményzuhany) fürdőköpeny és szauna törölköző
• asztalitenisz, kültéri sakk, játszótér
• internet
• zárt parkoló használata és az ÁFA.. 

KIKELET ART&FIT****HOTEL PÉCS 

Érvényes: 2014.08.31 - 2014.11.03. 

Kizárólag vasárnapi és hétfői érkezéssel! 
Ár:  8.850 Ft / fő / éj, min. 3 éj foglalással!

Tartalom:

• szállás; a választott szobatipusban , félpanzió (svédasztalos reggeli; félpanziós vacsora;),
• szobánként 1 db 25 perces relaxáló masszázs;, a wellness részleg korlátlan használata (fi tnesz cardio 
 center, gőzkabin, infra-kabin, fi nn szauna dézsazuhannyal, relaxációs szoba, napozó- és 
 panorámaterasz, pezsgőfürdő, beltéri wellness medence és gyermekmedence élményelemekkel, 
 kültéri úszómedence);, strandtáska wellness törölközővel;
• fürdőköpeny; szobánként egy parkolóhely
• ingyenes korlátlan széles sávú Internet csatlakozási lehetőség az egész szállodában (a szobákban 
 kábel, a közösségi helységekben WIFI)
• szobaszéf, recepción értékmegőrzés
• Pécs belváros térkép látnivalókkal.

Gyermek kedvezmények: 

Pótágy 4 éves korig ingyenes, Pótágy 4 - 12 éves korig:  5.600 Ft/ éjszaka, 
Pótágy 12 éves kor felett: 8.100 Ft/ éjszakaj



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

BONVINO HOTEL**** BADACSONY

Winess hétköznapok : két éjszakás pihenés a legjobb badacsonyi borok és balatoni ínyencségek társasá-
gában.

Érvényes: 2014. október 01. - 2014. December 20.-ig.  

( kivéve 10.22 – 11.02.)

Lehetséges érkezési napok: Hétfő, Kedd, Szerda, 

Vasárnap 

Ár: 12.950 HUF / fő /  éj  /

Az ár tartalma:

• szállás az élmények otthonában büféreggelivel és büfévacsorával
• Badacsonyi üdvözlet: három tételes vezetett borkóstoló
• ingyenes napi sport és szabadidős programokon történő részvétel
• BONVINO wellness 450 m2-en:medence, jacuzzi, fi nn-, gőz- és infra-szauna 
• (szauna felöntések), fürdőköpeny használat
• játszószoba használata a gyermekeknek
• korlátlan internet használat a szobában
• szombatonként vezetett túrák - barangolás a Badacsonyon

MAGITA HOTEL *** ERDŐBÉNYE

Miért ülne otthon, mikor a zempléni táj ősszel a legszebb? Egy hosszú séta, 
vagy kerékpározás a környéken kicsiknek, nagyoknak egyaránt remek kikap-
csolódás. A nap végén pedig a Magita Hotel frissítő masszázzsal, és bőséges 
vacsorával várja a fáradt vándort.

Érvényes: 2014. január 01. – 2014. december 28., bármely 2 vagy több éjszakára, vasárnap-

tól péntekig, kivéve a kiemelt időszakokban, és a hosszú hétvégéken!*

A csomag ára :  7.645 Ft / fő / éjszaka , min. 2 éj foglalással, hétköznapokon

  10.545 Ft / fő / éj hétvégén  

A csomag tartalma:

• 2 éjszaka szállás
• bőséges büféreggelivel welcome drink
• félpanziós ellátás (3.500 Ft értékű étel kupon )
• szauna, infraszauna és jacuzzi használat (min. 50 perc naponta), korlátlan fűtött kültéri pezsgőfunkciós
 medence használat (szezonban)
• korlátlan internet használat
• parkoló használat
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KERÉKPÁROS  TÚRA JAVASLATOK  

SZALAJKA LIGET **** HOTEL  SZILVÁSVÁRAD 

Kerékpáros őszi akció Szilvásváradon

Foglalható időpont: 2014. augusztus 31 – december 19. között, 

minimum 3 éjszakától kedvezményes hétvégi felárral 

(kivéve ünnepek, kiemelt időszakok 10.23-11.02) 

Ár : 8.280 Ft / fő / éj V – P-ig,hétköznapokon, standard 2ágyas szobában

Hétvégi felár: 2.500 Ft / szoba / éj

Tartalom:

• félpanziós ellátás (gazdag svédasztalos reggeli és ínyenc büfévacsora)
• wellness részleg - úszómedence, gyermekpancsoló, pezsgőfürdő, só-, illó- és gőzkabin, fi nn szaunák,
 infra szauna, merülő medence használat, személyenként (18 év felett) egy-egy 1 000 Ft értékű
 masszázskupon, fi tnesz terem igénybevétel, 3 óra kerékpárbérlés/fő
• Relax Park szolgáltatásaiból 20 % kedvezmény (panoráma jacuzzi,tenisz, minigolf )
• egyszeri fürdőköntös bekészítés a szobában, szobai ingyenes internet és széf igénybevétel
• Szilvásvárad Kártya helyi szolgáltatók kedvezményeivel, 
• a csomag kedvezményes áron hosszabbítható!

SZARVASKÚT HOTEL**** ZIRC

A Hotel Szarvaskútban kiléphet a hétköznapok monotonitásából. Tiszta levegő, 
csend és nyugalom, színes programok és kedves személyzet biztosítja a tökéle-
tes, örömteli feltöltődést családjának

Bringázz a Bakonyban csomag:

Érvényes: 2014.10.01 - 12.22-ig, hétköznapokon!  

Ár:  9.010 Ft  / fő / éj, reggelivel, hétköznapokon

 10.595 Ft / fő / éj, reggelivel hétvégén

Gyermek kedvezmény szülőkkel egy szobában pótágyon vagy babaágyon: 

0-6 éves korig: díjtalan

6-12 éves korig: 3 500 Ft/fő/éj 



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

A csomagár tartalmazza:

Szállás duplaágyas légkondícionált szobában, amely szobaszéff el, SMART tv-vel (88 magyar nyelvű csa-
tornával, köztük 11 HD), minibárral, telefonnal, rádióval, fürdőkádas fürdőszobával, hajszárítóval felszerelt

• Welcome drink
• Bőséges reggeli büféről és kemencében sült ételekkel 
• Túra csomag (összeállított hidegcsomag a túranapokra)
• Kerékpárhasználat (igény esetén gyermekkerékpárt és gyerekülést biztosítunk)
• Több mint 120 km hosszan kijelölt kerékpártúra
• Bakony Turista térkép használatának biztosítása
• Wellness világ korlátlan használata: fedett medence, pezsgőfürdő, egész évben üzemelő kültéri 
 pezsgőfürdő, gyermek medence, fi nn szauna, infra szauna, gőzkabin, élmény zuhany, jégkút, tea sarok, 
 fi tneszterem (Nyitva tartás: 7:00 - 22:00 óra)
• Fürdőköpeny használat
• Korlátlan WIFI használat a szálloda egész területén
• Internet sarok
• Ingyenes, zárt parkoló
• Rekortán borítású, kivilágított teniszpálya
• Asztalitenisz

Az árak az Áfa-t tartalmazzák. 

Az idegenforgalmi adót (400 Ft / fő / éj, 18 év felett) az ár nem tartalmazza. Az árak visz-

szavonásig érvényesek. Kiemelt időszak idején az ajánlat nem érvényes. Foglalás a szabad 

férőhelyek függvényében.

            


