
Akciós csomagajánlataink 
(Érvényes: 2012.01.01-től visszavonásig) 

 

Romantika-csomag (2 éjszaka) 

 

 Érkezéskor üdvözlő koktél 

 Szállás reggelivel és wellness-használattal: külső és belső 

élménymedence, Kneipp-taposó, finn szauna, gőzkabin, tepidárium, 

fitness terem 

 Félpanziós ellátás (ebből az egyik gyertyafényes vacsora) 

 Ötórai tea vagy kávé süteménnyel a kávézóban 

 Fürdőköpeny használata 

 Relaxinfra Classic – masszírozó, méregtelenítő testkezelőgép 

használata (1 alkalom/fő) 

 

Ár: (hétköznap) 

 Standard szobában:             56.300.-Ft/2 fő  

              Superior/Classic szobában: 62.600-Ft/2 fő 

 Deluxe szobában:                 82.300.-Ft/2 fő   

Ár: (hétvégén) 

 Standard szobában:              65.900.-Ft/2 fő   

Superior/Classic szobában: 72.300.-Ft/2 fő 

 Deluxe szobában:                 99.100.-Ft/2 fő   

 

Lazító hétköznapok-csomag (2 éjszaka) 

 

 Érkezéskor üdvözlő koktél 

 Szállás félpanziós ellátással és wellness-használattal: külső és belső 

élménymedence, Kneipp-taposó, finn szauna, gőzkabin, tepidárium, 

fitness terem 

 Fürdőköpeny használata 

 Személyenként 1 wellness zseton infraszauna / szolárium / masszázs 

roll gép használatához 

 Relaxinfra Classic 20 perces– masszírozó, méregtelenítő testkezelőgép 

használata (1 alkalom/fő) 

 

Standard egyágyas szobában: 36.500.-Ft/fő 

Standard kétágyas szobában:    53.300.-Ft/2 fő 

Standard háromágyas szobában: 68.500.-Ft/3 fő 

Családi szobában: 75.200.- Ft/szoba (2 felnőtt, 2 gyerek) 

Superior/Classic szobában: 59.600.-Ft/2 fő 

Deluxe szobában: 79.400.-Ft/szoba/2 fő 

 

Wellness extra csomag  (3 éjszaka) 

 
 Szállás félpanziós ellátással  és wellness-részleg használatával: külső 

és belső élménymedence, pezsgőfürdő, Kneipp-taposó, finn szauna, 

gőzkabin, tepidárium, fitness terem 

 Személyenként 2 wellness zseton infraszauna / szolárium / masszázs 

roll gép használatához 

 20 perces Relaxinfra Classic  masszírozó, méregtelenítő testkezelőgép 

használata (1 alkalom/fő), 

 20 perces lazító masszázs (1 alkalom /fő), 

 1 pohár narancslé a szálloda wellness bárjában, 

 Fürdőköpeny használat. 

 

Standard egyágyas szobában: 57.200.-Ft/fő 

Standard kétágyas szobában:    84.800.-Ft/2 fő 

Standard háromágyas szobában: 109.900.-Ft/3 fő 

Családi szobában: 117.600.- Ft/szoba (2 felnőtt, 2 gyerek) 

Superior/Classic szobában: 94.300.-Ft/2 fő 

Deluxe szobában: 123.900.-Ft/2 fő 

 

Kényeztető wellness-csomag (2 éjszaka) 

 

 Érkezéskor üdvözlő koktél 

 Szállás félpanziós ellátással és wellness-használattal: külső és belső 

élménymedence, Kneipp-taposó, finn szauna, gőzkabin, tepidárium, 

fitness terem 

 Fürdőköpeny használata 

 Személyenként 2 wellness zseton infraszauna / szolárium / masszázs 

roll gép használatához 

 Relaxinfra Classic 30 perces– masszírozó, méregtelenítő testkezelőgép 

használata (1 alkalom/fő) 

 

Standard egyágyas szobában: 42.700.-Ft/fő 

Standard kétágyas szobában: 64.000.-Ft/2 fő 

Standard háromágyas szobában: 82.200.-Ft/3 fő 

Családi szobában: 93.000.- Ft/szoba (2 felnőtt, 2 gyerek) 

Superior/Classic szobában: 70.300.-Ft/2 fő 

Deluxe szobában: 97.200.-Ft/szoba 

 

Az áraink az áfát tartalmazzák! 

Az idegenforgalmi adó a szobaáron felül fizetendő,  

mértéke 300.-Ft/fő/éj. 

A csomagok a kiemelt egyházi és állami ünnepeken nem érvényesek. 


