KIKELET

SOMOGY KERTJE ÜDÜLŐFALU BONNYA
Érvényes: 2018.március 1. és 2018. április 30. között, csütörtök-szombat éjszaka/kivéve
ünnepek
A csomag tartalma:
• szállás kétágyas elhelyezéssel
• üdvözlőital
• bőséges falusi reggeli
• 3 fogásos, félpanziós vacsora
• szauna, TechnoGym fitness terem és nordic walking túrabot használat
• Wi-fi használat a főépületben
Csomagár:
26.280,- Ft/2 fő/2 éj, vagyis 6.570,- Ft/fő/éj, minimum 2 éj tartózkodás esetén
36.180,- Ft/2 fő/3 éj, vagyis 6.030,- Ft/fő/éj, minimum 3 éj tartózkodás esetén
Idegenforgalmi adó (IFA)
Fakultatív ajánlat - Romantika:
Gyertyafényes vacsora az étterem egy intim zugában, ahol a különleges vacsorát rengeteg gyertya fényénél és kellemes, lágy zene mellett fogyaszthatja el párjával. A forró falatok mellé egy üveg hűvos bort
is biztosítunk, hogy az élmény fokozható legyen! A következő reggelen szaunánk csak önökre vár – egy
órára biztosítjuk kizárólagos használatát!
Félpanziós csomag mellé választva: + 6.900,-Ft/2 fő/alkalom HELYETT csak + 4.900,-Ft/2 fő/alkalom
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HUNGUEST HELIOS HOTEL***HÉVIZ
3 éjszakás wellness pihenés! Lépjen ki a hétköznapok forgatagából és szentenljen 4 napot a
feltöltődésnek
Árak:
2018.03.30-ig: 45.900Ft / 3éj / fő ANNA épület
2018.04.01- 07.07-ig 51.300Ft / 3éj / fő ANNA épület
Szolgáltatás tartalma:
• 3 éjszaka szállás, bőséges büféreggeli, bőséges
büfévacsora
• délelőtti teázás
• korlátlan fürdő- és wellness-részleg használat (termálfürdő, pezsgőfürdő, szauna, infraszauna,
gőzkabin, élménymedence, tavasztól késő őszig a parkban úszómedence és nyáron
gyermekmedence)
• 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
• 1 wellness testkezelés vagy frissítő masszázs (40 perc)
• Tófürdő kedvezmény: Egész napos Tófürdő jegyet kap a 4 órás jegy áráért. Napi jegy ára: 4.800 Ft/fő helyett 3.400 Ft/fő
• Ingyenes parkolás a Széchenyi utcai nagyparkolóban az akció időtartama alatt.

IROTTKŐ HOTEL***KŐSZEG
Érvényes: 2018.02.01 - 04.26-ig /hétköznapok / min. 3éj foglalással
Csomagár:
• 2018.01.01-02.28.
15.980 Ft / fő / 3 éj superior kétágyas szobában
• 2018.03.01-04.26. (kivéve: 03.15-17., 03.30-04.01.)
17.680 Ft / fő / 3 éj kétágyas szobában
Érkezési napok: vasárnap, hétfő, kedd
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Csomagárunk a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
• 3 éjszaka szállás kényelmes superior kétágyas szobában
• Bőséges svédasztalos reggeli
• Büfévacsora (illetve létszámtól függően menüválasztásos négyfogásos vacsora)
• Wellness részleg használata (finn szauna, infraszauna, gőzkabin, tepidárium, sóbarlang, jacuzzi)
• Wellness- és szauna törölköző használat
• Bőrfiatalító peeling keverék használata szaunázáshoz
• Korlátlan wifi használat a közös helyiségekben
• Az idegenforgalmi adót a csomagár nem tartalmazza, amely 18 éves kor felett 380 Ft/fő/éj.
• Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Gyermekkedvezmény:
• Szülővel egy szobában (2 felnőtt + 1 gyermek)
• 6 év alatt 100% kedvezmény
• 6 -12 éves korig 50% kedvezmény
• 12 éves kor felett 30% kedvezmény
• Családi, összenyitható szobában (2 felnőtt + min. 2 max. 3 gyermek)
• 0-12 éves korig 30% kedvezmény
• 12–18 éves korig 20% kedvezmény

MÁRCIUS 15-I HOSSZÚ HÉTVÉGE AZ IROTTKŐ-BEN!
Érvényes: 2018.03.15-17./ Minimum tartózkodási idő: 3éjszaka
Csomagárunk a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
• Szállás kényelmes kétágyas szobában
• Bőséges svédasztalos reggeli
• Büfévacsora (illetve létszámtól függően menüválasztásos négyfogásos vacsora)
• Wellness részleg használata (finn szauna, infraszauna, gőzkabin, tepidárium, sóbarlang, jacuzzi)
• Wellness- és szauna törölköző használat
• Bőrfiatalító peeling keverék használata szaunázáshoz
• Korlátlan wifi használat a közös helyiségekben
Csomagár: 31.875 Ft / fő / 3 éj classic kétágyas szobában
35.700 Ft / fő / 3 éj superior kétágyas szobában
Csomagár:
Egyágyas felár: 4.000 Ft / szoba / éj
Háziállat felára: 5.000 Ft / háziállat / éj
Az idegenforgalmi adót a csomagár nem tartalmazza, amely 18 éves kor felett 380 Ft/fő/éj.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk
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MAGISTERN HOTEL***SIÓFOK
Vízpart, tavasz, Balaton - hétköznapokon

Érvényes: 2018. 03. 01 – 2018. 06. 01. között min. 2 éjszaka igénybevétele esetén
hétköznapokon (vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök éjszaka)
kivétel:
• a március 15-i hosszú hétvége: 2018. 03. 15. éjszaka
• a húsvéti időszak: 2018. 04. 01. éjszaka
• a május 01-jei hosszú hétvége: 2018. 04. 29. és 30. éjszaka
• a pünkösdi időszak: 2018. 05. 20. éjszaka
A csomag ára: 4.860,- Ft / fő / éjszaka – büféasztalos reggelivel
Ár: 19.440 Ft / 2 fő / 2éjszaka szállás, reggelivel!
Félpanzió igényelhető!
A csomagár tartalmazza:
• szállást kétágyas szobában,
• büféasztalos reggelit,
• wellness részleg használatát: medence, pezsgőfürdő, finn szauna, gyermekpancsoló,
• fürdőköntös használatot felnőtteknek,
• 1.500,- Ft -os masszázskupon kedvezményt a felnőtteknek,
• 1 x 20 perces infrakabin használatot,
• ingyenes parkolást,
• ingyenes WIFI használatot.

PÜNKÖSD A HOTEL MAGISTERNBEN
Érvényes: 2018. 05. 18 – 21. között min. 2 éjszaka
igénybe vétele esetén
A csomag ára: 8.910- Ft / fő / éjszaka – félpanzióval
Egyágyas felár: + 3.500,- Ft / fő /éj
Apartman felár: + 3.000,- 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:
• szállást kétágyas szobában,
• büféasztalos reggelit és büféasztalos vacsorát (a vacsora keretén belül egyik este jó idő esetén
grill partyt), érkezéskor fogadóitalt,
• wellness részleg használatát: medence, pezsgőfürdő, finn szauna, gyermekpancsoló,
• fürdőköntös használatot felnőtteknek,
• 1.500,- Ft -os masszázskupon kedvezményt a felnőtteknek,
• 1 x 20 perces infrakabin használatot,
• ingyenes parkolást,
• ingyenes WIFI használatot.

SZALAJKALIGET HOTEL****SZILVÁSVÁRAD
Aktív hétvégék Szilvásváradon

Foglalható: január 11. – március 25. között min. 2 éjszakai tartózkodástól
(csütörtök, péntek vagy szombati érkezéssel) kivéve 03.08-11 és 03.15-18
Árak:
Kétágyas standard erkély nélküli szoba (2 fő)
Családi standard kétlégterű szoba (4 fő)

47.700.-/szoba
86.400.-/szoba

22 000.-pótéj
44 000.-pótéj

Tartalom:
• szállás az Ön által kiválasztott szoba-, és háztípusban
• félpanziós ellátás (gazdag svédasztalos reggeli és házias büfévacsora)
• wellness részleg - úszómedence, gyermekpancsoló, pezsgőfürdő, só-, illó- és gőzkabin, finn szaunák,
infra szauna, merülő medence használat
• A Szalajka Relax Park térítésmentes szolgáltatásai
• A szálloda mellett található a Szalajka Relax Park, multifunkciós sportpályával (tenisz, foci, kézilabda,
lábtengó, röplabda, stb.), és 20 fős egyedi fafűtésű panoráma szaunaházzal (csak szombati napokon
14.00- 20.00, kivéve ünnepek), 9 lyukú mini-golfpályával, panoráma jakuzzival (csak tavasztól üzemel,
kivéve ünnepek).
• A szolgáltatásokat időjárástól függően és meghatározott időpontokban tudják használni
(felvilágosítással a recepció szolgál)
• fitneszterem
• személyenként egy 1000 Ft értékű masszázskupon (14 év felett)
• egyszeri fürdőköntös bekészítés a szobában
• szobai ingyenes internet és széf igénybevétel
• Szilvásvárad Kártya helyi szolgáltatók kedvezményeivel
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+ Gyerekkedvezmény:
• 4 éves korig térítésmentes a szállás és étkezés
• 4 éves kortól pótágyon történő elhelyezés esetén a csomagárak alapján
• 4-12 éves korig nem pótágyon történő (azaz 1 felnőtt mellett egy gyermek alszik főágyon) elhelyezés
esetén 50 % engedmény a szállás és az étkezés árából.
A szobák, házak korlátozott számban állnak rendelkezésre.
A csomag helyszínen történő rövidítése esetén a teljes csomagár fizetendő. A foglalás megerősítéséhez
20% előleget kérünk.

KAKADU HOTEL***KESZTHELY
Tavaszi Zsongás 2018. március 1. - 2018. június 15. (kivéve ünnepi időszakokban)
A természet már éledezik! Újuljon meg Ön is szállodánk pezsdítő, frissítő szolgáltatásaival!
Árak: 4 nap / 3 éj svédasztalos reggelivel: 7.745,- Ft/fő/éj
félpanzióval: 10.620,- Ft/fő/éj
A csomag tartalma:
• szállás kétágyas szobában
• bőséges svédasztalos reggeli hideg és meleg ételkínálattal
• félpanziós ellátás estén kétféle ajánlatból választható, helyben készített háromfogásos vacsora
• relaxáló teadélután: a hét minden napján 15.00.-17.00. óra között
• éjszakai pezsgőfürdő – party szombatonként
• hétvégén: szaunaszeánsz hivatásos szaunamesterrel
• korlátlan Wellness – Club használat (finn szauna, fedett fűtött medence, infraszauna, gőzkabin,
pezsgőfürdő, cardio-gépek )
• 20% kedvezmény a Balatoni Múzeumba
• 20% kedvezmény a Helikon Kastélymúzeum 5 kiállítására
• 20% kedvezmény a Gyenesdiási Kalandparkba
• korlátlan Wi-Fi internethozzáférés
• szobaszéf
• zárt parkoló
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Az árak tartalmazzák az ÁFA-t.
Főszezoni felár júliusban és augusztusban 2.500.- Ft/fő/éj
Az üdülőhelyi díj külön fizetendő, 450 Ft/fő/éjszaka.
Gyermekkedvezmény 0-2,99 éves korig 100%, 3-11,99 éves korig 50% a szülőkkel közös szobában.
Félpanzió: svédasztalos reggeli és háromfogásos menüvacsora 3.250.- Ft/fő/nap.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Foglalás a szabad férőhelyek függvényében
Az árak az IFA-t ( Idegen Forgalmi Adó) nem tartalmazzák.
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