HUNGUEST VAKÁCIÓ! NYÁR
A legjobb nyári üdülési ajánlatokat gyűjtöttük Önöknek egy csokorba.
Egy-egy hétvégétől a hosszabb nyaralásig - a választék remek.
Családosok, a nap szerelmesei, az egészségükért pihenők egyaránt jó
ajánlatokat találhatnak. Wellness szinte mindenütt elérhető, a félpanzió
büfé jellegű, a megszokott Hunguest Hotels minőség pedig kötelező.

BALATONALMÁDI

HUNGUEST HOTEL BÁL RESORT ****
VÁR A BALATONI NYÁR!

17.910 Ft-tól/fő/éj
Tartalom:
• Félpanziós ellátás: bőséges büféreggeli és büfévacsora
• Minden nap gyermek animáció
• Esténként élő zene a Mistrál Bárban
• Saját balatoni strand használata
• A wellness részleg korlátlan használata
• Díjtalan vezeték nélküli internet használat
• Min. 2 éj foglalás esetén
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BÜKFÜRDŐ

HUNGUEST HOTEL RÉPCE ***
NYÁRI SZÜNET - 4 ÉJSZAKÁS AJÁNLAT

14.260 Ft-tól/fő/éj
Mártózzon meg a hűs habok mellett programjainkban is: színes sport- és gyermekprogramok. Élvezze a szálloda kényeztetését, nálunk biztos, hogy gondtalan és élményekben gazdag üdülésben
lesz része.
Tartalom:
• 4 éjszakától,
• félpanziós ellátással,
• a szálloda wellness részlegének használatával, valamint
• az éjszakák számával megegyező gyógy- és strandbelépővel a Büki Gyógyfürdőbe!

HUNGUEST HOTEL RÉPCE ***
NYÁRI SZÜNET - 4 ÉJSZAKÁS AJÁNLAT
17.380 Ft-tól/fő/éj
Nyár, hűsítő medencék, színes sport- és gyermekprogramok. Élvezze a szálloda kényeztetését légkondicionált szobáinkban és kiváló
éttermünkben, nálunk biztos, hogy gondtalan és
élményekben gazdag üdülésben lesz része.
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Tartalom:
• 4 éjszakától,
• félpanziós ellátással,
• a szálloda wellness részlegének használatával, valamint
• az éjszakák számával megegyező számú gyógy- és strandfürdőbelépővel a Büki Gyógyfürdőbe!
Ne feledje, szállodánk - Bükfürdőn egyedülállóan - közvetlen átjárást biztosít a Bükfürdő Gyógy- és
Élménycentrumba!
Családi szobára (külön hálótérrel), apartmanra vagy VIP lakosztályra kérje személyre szabott ajánlatunkat!

EGER

HUNGUEST HOTEL FLÓRA ***
EGYHETES ÜDÜLÉS
68.905 Ft-tól / fő
Tartalom:
• 7 éjszaka szállás félpanzióval
• wellness sziget használata ( élménymedence, gyermekmedence, infra-, finn-, illat- és gőzszauna,
merülő medence, fekvő jacuzzi, Kneipp kavicságyas taposó medence )
• ingyenes és közvetlen átjárás a városi strandra
• ingyenes élménymedence használattal, fürdőköpeny
• zárt parkoló használata
• ÁFA.

GALYATETŐ

HUNGUEST
GRANDHOTEL GALYA ****
13.230 Ft/fő/éj ártól
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Tartalom:
• minimum 2 éjszakás foglalás esetén
• félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli és vacsora)
• Aqualand használat (úszómedence, élményfürdő, gyermekmedence, finn szauna, infrakabin,
élményzuhany, gőzkabin, skót zuhany)
• kibővített kültéri rönkszauna, kültéri merülő-, és élménymedence
• wifi

Érvényes: 2018.06.15-09.01. között, kivéve kiemelt ünnepi időszakokban!

GYULA

HUNGUEST HOTEL ERKEL ***/****
HELLÓ NYÁR!
14.352 Ft-tól / fő / éj - Munkácsy szárnyban már 10.395 Ft-tól / fő / éj!
Érvényes: 2018.05.15.- 08.20. között
Tartalom:
• minimum 7 éjszaka
• büféreggeli és büfévacsora
• belépés a Várfürdőbe
• Dürer szárny esetén AquaPalota, Harmónia Wellness és fürdőköntös használat

MONTENEGRÓI PILLANATOK:
7 ÉJSZAKÁS CSOMAG
283,5 EUR -tól/ fő /7 éj
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Tartalom:
• 7 éjszaka szállásdíj légkondícionált szobában félpanziós ellátással
• fürdőköpeny
• wellness oázis
• saját tengerparti strand
• temperált kerti medence (ingyenes napernyő- és napágyhasználattal)
• kétmélységű gyermekmedence
• multifunkcionális sportpálya
• szobai széf
• wifi
• parkoló
• ÁFA.
***Válasszon last minute szuper áras akciós ajánlatok közül.
LAST MINUTE AJÁNLATAINK!***
• 2018.05.01 és 2018-06-16 időszak között töltött nyaralás esetén -20% kedvezményt biztosítunk
az árlistánkból (szabad kapacitásunk alapján)!
• 2018.06.17 és 2018.07.07 időszak között töltött nyaralás esetén -10% kedvezményt biztosítunk
az árlistánkból (szabad kapacitásunk alapján)!
• 2018.07.07 utáni időszakra -5% kedvezményt biztosítunk (szabad kapacitásunk alapján)!
Speciális családi ajánlatunk classic szobára a VILLA épületeinkben (3 illetve 4 fős családoknak ajánljuk):
Szülővel egy szobában 12 éves korig az első gyermek szállása félpanzióval ingyenes
Nyugdíjas vendégeink részére -5% kedvezmény
Ajánlott hajós programok (szobaáraink nem tartalmazzák):
Kék-barlang és Mamula-sziget, Kotori-öböl csodái kóstolóval egybekötve

HÉVÍZ

HUNGUEST HOTEL HELIOS ***SUPERIOR
HELIOS ÜDÜLÉS AZ EGÉSZSÉG JEGYÉBEN
11.865 Ft-tól /fő /éj
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Tradícionális hévízi gyógykúra társadalombiztosítással támogatott kezelésekkel, minimális önrész megfizetésével?! Nincs ideje
arra, hogy az orvosa ezeket ki is írja Önnek?! Nálunk ez
sem jelent problémát! Bővebb információkért kattintson a részletekre!

Tartalom:
• min. 7 éjszaka szállás bőséges büféreggelivel – látványkonyhával, délben leves-büfé, bőséges
büfévacsora
• TAJ kártyával, és csekély önrész megfizetésével társadalombiztosítással támogatott hévízi gyógykúra
is igényelhető.
• korlátlan fürdő- és wellness-részleg használat
• Naponta változatos sportprogramok edzővel

HÉVÍZI BARANGOLÁS
7 085 Ft-tól /fő /éj
Egy kis Hévízi barangolásra vágyik pénztárcabarát árakon?
Foglaljon időben és csípje el most online elérhető legjobb árainkat!
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Tartalom:
• minimum 2 éjszakától foglalható
• bőséges büféreggeli, délben leves-büfé,
bőséges büfévacsora
• wifi

SZEGED

HUNGUEST HOTEL FORRÁS ****
HETEDHÉT CSÚSZDAVILÁG
13.455 Ft-tól / fő / éj
Nyaralni bármikor lehet! Szeged egész évben
tartalmas kikapcsolódást kínál! Élvezze a korlátlan csúszdázást az Aquapolisban és a pihentető
relaxációt a Csendes wellnessben! Hétvégenként
gyermekét Szegi Teki, a szálloda kabalateknőse
szórakoztatja!
Tartalom:
• min. 7 éjszakai szállás, félpanzió, korlátlan Napfényfürdő Aquapolis és Csendes wellness belépő...
• Ajándék 1 órás bowling-használat!
• wellnessben! Hétvégenként gyermekét Szegi Teki, a szálloda kabalateknőse szórakoztatja!
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ZALAKAROS

HUNGUEST HOTEL FREYA *** SUPERIOR
SÜT A NAP MÁR, ITT VAN A NYÁR (JÚLIUS, AUGUSZTUS)
14.628 Ft-tól /fő/éj

A Vizipók-csodapók gyermekbirodalom augusztus végéig várja a gyermekeket!
Áraink tartalmazzák a külső gyermekvilág használatára jogosító fürdőbelépőt!
Közös élményekre csábítja a Nyár Önt és Családját Zalakaroson! Vízipók Csodapók Gyermekbirodalom
Tartalom:
• szállás svédasztalos reggelivel és vacsorával
• minden este a vacsorához 1 ital (1 pohár sör - 3 dl, vagy 1 pohár bor - 1,5 dl, vagy 1 üveg üdítő vagy
ásványvíz)
• az éjszakákkal megegyező számú fürdőbelépő a szállodával közvetlen összeköttetésben álló Gránit
Termálfürdőbe (fedett gyógyvizes és termálvizes medencék)
• strandra (hullám-, családi-, úszómedence, csúszdapark, Vízipók-Csodapók Gyermekbirodalom)

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