1. Extra kényeztetés nosztalgia árakon 4nap/3éj
8.167 Ft/fő/éj-től*
Mit szólna, ha egy varázsütésre mindenhol akár 2010-es árakon
vásárolhatna.
Nálunk 09.19 és 12.23 között kedvező csomagajánlatainkkal most
biztosan megteheti, mert előkerestük 2010-es, 2011-es
csomagjainkat!
Nosztalgia árakon várunk mindenkit szeretettel!

- a csomag kezdőnapja vasárnap
- 4 nap 3 éjszaka minimum 2 fő részére 2 fős
szobában
- Félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli,
menüválasztós vacsora)
Leírás:
1. nap
Érkezés 14 órától
18:00 – 21:00 vacsora
2. nap
07:00 - 10:00 bőséges reggeli
18:00 - 21:00 vacsora
3. nap
07:00 – 10:00 bőséges reggeli
18:00 - 21:00 vacsora
4. nap
07:00 – 10:00 bőséges reggeli
10:00 kiköltözés a szobából
Térítés mentes szolgáltatásaink:
- fejenként 1-1 ajándék 40 perces frissítő masszázs
- 14 h előtt öltöző használata (érkezéskor)
- 10 h után öltöző használata (távozáskor)
- wellness részleg korlátlan használata (10:00- tól 20:00- ig)
- Élménymedence rengeteg élményelemmel, kellemes
hőmérséklettel (30 °C), az úszás kedvelőinek ellen áramoltatóval,
fekvő masszírozó, derékcomb- és vádli masszírozó, nyakzuhatag
- Gyerekmedence (34 °C) a kicsiknek különféle játékokkal, a
babyknek pelenkázó, és kiságy áll rendelkezésükre

- Jacuzzi (34 °C)
- 5 féle szauna: finn-, bioszauna, infra kabin, gőzkabin, tepidárium,
merülő medencével, kneip taposóval
- parkolás a zárt udvarban
- játszótér, ping-pong, tenisz pálya, röplabda pálya használata
(időjárás függvénye)
- biliárd asztal, csocsó asztal
- wifi használat a recepción és az étteremben
- 6 éves korig egy gyermek szállása ingyenes
Térítéses szolgáltatásaink:
- köntös bérlés
- 18 féle masszázs
- Babaúszás
- Kerékpárbérlési lehetőség
- KUTYA HOZHATÓ! 1900 Ft/ nap
A csomag ára Önnek két fő részére csak 49.000 Ft*
Fizetés érkezéskor a Piknik Wellness és Konferencia Hotelben.
* Idegenforgalmi adó pluszba fizetendő: 400 Ft/fő/éj 18 éves
kortól
Gyermekkedvezményeink pótágyon szállásra: 1 felnőtt után egy
Gyermeknek jár kedvezmény
2 felnőtt + 2 gyermek csak családi szobában foglalhat
A gyermek ellátását kötelező megrendelni
0-6 éves korig 100% kedvezmény, ellátás + 825 Ft/ nap
6-14- éves korig 50 % kedvezmény
14 éves kortól 30% kedvezmény
Teraszos szoba, családi szoba felára
+ 2100 Ft/fő/éj
Egyágyas szoba felár:
+ 4200 Ft/éj
Felhasználható: 2012. szeptember 19-től december 23-ig

2. Extra kényeztetés nosztalgia árakon 3nap/2éj
félpanziós ellátással
10.975 Ft/fő/éj-től*
Mit szólna, ha egy varázsütésre mindenhol akár 2010-es árakon
vásárolhatna.
Nálunk 09.19 és 12.23 között kedvező csomagajánlatainkkal most
biztosan megteheti, mert előkerestük 2010-es, 2011-es
csomagjainkat!
Nosztalgia árakon várunk mindenkit szeretettel!

- a csomag kezdőnapja szerda
- 3 nap 2 éjszaka minimum 2 fő részére 2 fős
szobában
- Félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli,
menüválasztós vacsora)
Leírás:
1. nap
Érkezés 14 órától
18:00 – 21:00 vacsora
2. nap
07:00 - 10:00 bőséges reggeli
18:00 - 21:00 vacsora
3. nap
07:00 – 10:00 bőséges reggeli
10:00 kiköltözés a szobából
Térítés mentes szolgáltatásaink:
- fejenként 1-1 ajándék 40 perces frissítő masszázs
- 14 h előtt öltöző használata (érkezéskor)
- 10 h után öltöző használata (távozáskor)
- wellness részleg korlátlan használata (10:00- tól 20:00- ig)
- Élménymedence rengeteg élményelemmel, kellemes
hőmérséklettel (30 °C), az úszás kedvelőinek ellen áramoltatóval,
fekvő masszírozó, derékcomb- és vádli masszírozó, nyakzuhatag
- Gyerekmedence (34 °C) a kicsiknek különféle játékokkal, a
babyknek pelenkázó, és kiságy áll rendelkezésükre
- Jacuzzi (34 °C)
- 5 féle szauna: finn-, bioszauna, infra kabin, gőzkabin, tepidárium,
merülő medencével, kneip taposóval

- parkolás a zárt udvarban
- játszótér, ping-pong, tenisz pálya, röplabda pálya használata
(időjárás függvénye)
- biliárd asztal, csocsó asztal
- wifi használat a recepción és az étteremben
- 6 éves korig egy gyermek szállása ingyenes
Térítéses szolgáltatásaink:
- köntös bérlés
- 18 féle masszázs
- Babaúszás
- Kerékpár bérlési lehetőség
- KUTYA HOZHATÓ! 1900 Ft/ nap
A csomag ára Önnek két fő részére csak 43.900 Ft*
Fizetés érkezéskor a Piknik Wellness és Konferencia Hotelben.
* Idegenforgalmi adó pluszba fizetendő: 400 Ft/fő/éj 18 éves
kortól
Gyermekkedvezményeink pótágyon szállásra: 1 felnőtt után egy
gyermeknek jár kedvezmény
2 felnőtt + 2 gyermek csak családi szobában foglalhat
A gyermek ellátását kötelező megrendelni
0-6 éves korig 100% kedvezmény, ellátás + 825 Ft/ nap
6-14- éves korig 50 % kedvezmény
14 éves kortól 30% kedvezmény
Teraszos szoba, családi szoba felára
+ 2320 Ft/fő/éj
Egyágyas szoba felár:
+ 4650 Ft/éj
Felhasználható: 2012. szeptember 19-től december 23-ig

3. Extra kényeztetés nosztalgia árakon 3nap/2éj telje
ellátással
12.250 Ft/fő/éj-től*
Mit szólna, ha egy varázsütésre mindenhol akár 2010-es árakon
vásárolhatna.
Nálunk 09.19 és 12.23 között kedvező csomagajánlatainkkal most
biztosan megteheti, mert előkerestük 2010-es, 2011-es
csomagjainkat!
Nosztalgia árakon várunk mindenkit szeretettel!

- a csomag kezdőnapja péntek
- 3 nap 2 éjszaka minimum 2 fő 2 fős szobában
- Svédasztalos reggeli, ebéd a „leves bárból”,
gyertyafényes vacsora
Leírás:
1. nap
Érkezés: 14 órától
14:00- 16:00 késői ebéd a „leves bárból”
18:00 – 21:00 gyertyafényes vacsora
2. nap
07:00 - 10:00 bőséges reggeli
12:00 - 14:00 ebéd a „leves bárból”
18:00 – 21:00 gyertyafényes vacsora
3. nap
07:00 – 10:00 bőséges reggeli
10:00 kiköltözés a szobából
Térítés mentes szolgáltatásaink:
- fejenként 1-1 ajándék 40 perces frissítő masszázs
- 14 óra előtt öltöző használata (érkezéskor)
- 10 óra után öltöző használata (távozáskor)
- wellness részleg korlátlan használata (10:00- tól 20:00- ig)
- Élménymedence rengeteg élményelemmel, kellemes
hőmérséklettel (30 °C), az úszás kedvelőinek ellen áramoltatóval,
fekvő masszírozó, derékcomb- és vádli masszírozó, nyakzuhatag
- Gyerekmedence (34 °C) a kicsiknek különféle játékokkal, a
babyknek pelenkázó, és kiságy áll rendelkezésükre
- Jacuzzi (34 °C)
- 5 féle szauna: finn-, bioszauna, infra kabin, gőzkabin, tepidárium,

merülő medencével, kneip taposóval
- parkolás a zárt udvarban
- játszótér, ping-pong, tenisz pálya, röplabda pálya használata
(időjárás függvénye)
- biliárd asztal, csocsó asztal
- wifi használat a recepción és az étteremben
Térítéses szolgáltatásaink:
- köntös bérlés
- 18 féle masszázs
- Babaúszás
- Kerékpár bérlési lehetőség
- KUTYA HOZHATÓ! 1900 Ft/ nap
A csomag ára Önnek két fő részére csak 49.000 Ft*
Fizetés érkezéskor a Piknik Wellness és Konferencia Hotelben.
* Idegenforgalmi adó pluszba fizetendő: 400 Ft/fő/éj 18 éves
kortól
Gyermekkedvezményeink pótágyon szállásra: 1 felnőtt után egy
gyermeknek jár kedvezmény
2 felnőtt + 2 gyermek csak családi szobában foglalhat
A gyermek ellátását kötelező megrendelni
0-6 éves korig 100% kedvezmény, ellátás + 1.240 Ft/ nap
6-14- éves korig 50 % kedvezmény
14 éves kortól 30% kedvezmény
Teraszos szoba, családi szoba felára:
+ 2320 Ft/fő/éj
Egyágyas szoba felára:
+ 4650 Ft/éj
Felhasználható: 2012. szeptember 19-től december 23-ig

4. Extra kényeztetés nosztalgia árakon 4nap/3éj
félpanziós ellátással apartman házban
8.167 Ft/fő/éj-től*
Mit szólna, ha egy varázsütésre mindenhol akár 2010-es árakon
vásárolhatna.
Nálunk 09.19 és 12.23 között kedvező csomagajánlatainkkal most
biztosan megteheti, mert előkerestük 2010-es, 2011-es
csomagjainkat!
Nosztalgia árakon várunk mindenkit szeretettel!

- a csomag kezdőnapja vasárnap
- 4 nap 3 éjszaka minimum 4 fő részére 100
négyzetméteres apartman házban
- Félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli,
menüválasztós vacsora)
Leírás:
1. nap
Érkezés 14 órától
18:00 – 21:00 vacsora
2. nap
07:00 - 10:00 bőséges reggeli
18:00 - 21:00 vacsora
3. nap
07:00 – 10:00 bőséges reggeli
18:00 - 21:00 vacsora
4. nap
07:00 – 10:00 bőséges reggeli
10:00 kiköltözés a szobából
Térítés mentes szolgáltatásaink:
- fejenként 1-1 ajándék 40 perces frissítő masszázs
- 14 h előtt öltöző használata (érkezéskor)
- 10 h után öltöző használata (távozáskor)
- wellness részleg korlátlan használata (10:00- tól 20:00- ig)

- Élménymedence rengeteg élményelemmel, kellemes
hőmérséklettel (30 °C), az úszás kedvelőinek ellen áramoltatóval,
fekvő masszírozó, derékcomb- és vádli masszírozó, nyakzuhatag
- Gyerekmedence (34 °C) a kicsiknek különféle játékokkal, a
babyknek pelenkázó, és kiságy áll rendelkezésükre
- Jacuzzi (34 °C)
- 5 féle szauna: finn-, bioszauna, infra kabin, gőzkabin, tepidárium,
merülő medencével, kneip taposóval
- parkolás a zárt udvarban
- játszótér, ping-pong, tenisz pálya, röplabda pálya használata
(időjárás függvénye)
- biliárd asztal, csocsó asztal
- wifi használat a recepción és az étteremben
- 6 éves korig egy gyermek szállása ingyenes
Térítéses szolgáltatásaink:
- köntös bérlés
- 18 féle masszázs
- Babaúszás
- Kerékpárbérlési lehetőség
- KUTYA HOZHATÓ! 1900 Ft/ nap
A csomag ára Önnek négy fő részére csak 98.000 Ft
Fizetés érkezéskor a Piknik Wellness és Konferencia Hotelben.
* Idegenforgalmi adó pluszba fizetendő: 400 Ft/fő/éj 18 éves
kortól
Gyermekkedvezményeink pótágyon szállásra: 1 felnőtt után egy
Gyermeknek jár kedvezmény
apartmanjaink max. 8 főig bővíthetőek
A gyermek ellátását kötelező megrendelni
0-6 éves korig 100% kedvezmény, ellátás + 825 Ft/ nap
6-14- éves korig 50 % kedvezmény
14 éves kortól 30% kedvezmény
Felhasználható: 2012. szeptember 19-től december 23-ig

5. Extra kényeztetés nosztalgia árakon 3nap/2éj
félpanziós ellátással apartman házban
10.975 Ft/fő/éj-től*
Mit szólna, ha egy varázsütésre mindenhol akár 2010-es árakon
vásárolhatna.
Nálunk 09.19 és 12.23 között kedvező csomagajánlatainkkal most
biztosan megteheti, mert előkerestük 2010-es, 2011-es
csomagjainkat!
Nosztalgia árakon várunk mindenkit szeretettel!

- a csomag kezdőnapja szerda
- 3 nap 2 éjszaka minimum 4 fő részére 100
négyzetméteres apartman házban
- Félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli,
menüválasztós vacsora)
Leírás:
1. nap
Érkezés 14 órától
18:00 – 21:00 vacsora
2. nap
07:00 - 10:00 bőséges reggeli
18:00 - 21:00 vacsora
3. nap
07:00 – 10:00 bőséges reggeli
10:00 kiköltözés a szobából
Térítés mentes szolgáltatásaink:
- fejenként 1-1 ajándék 40 perces frissítő masszázs
- 14 h előtt öltöző használata (érkezéskor)
- 10 h után öltöző használata (távozáskor)
- wellness részleg korlátlan használata (10:00- tól 20:00- ig)
- Élménymedence rengeteg élményelemmel, kellemes
hőmérséklettel (30 °C), az úszás kedvelőinek ellen áramoltatóval,
fekvő masszírozó, derékcomb- és vádli masszírozó, nyakzuhatag
- Gyerekmedence (34 °C) a kicsiknek különféle játékokkal, a
babyknek pelenkázó, és kiságy áll rendelkezésükre

- Jacuzzi (34 °C)
- 5 féle szauna: finn-, bioszauna, infra kabin, gőzkabin, tepidárium,
merülő medencével, kneip taposóval
- parkolás a zárt udvarban
- játszótér, ping-pong, tenisz pálya, röplabda pálya használata
(időjárás függvénye)
- biliárd asztal, csocsó asztal
- wifi használat a recepción és az étteremben
- 6 éves korig egy gyermek szállása ingyenes
Térítéses szolgáltatásaink:
- köntös bérlés
- 18 féle masszázs
- Babaúszás
- Kerékpár bérlési lehetőség
- KUTYA HOZHATÓ! 1900 Ft/ nap
A csomag ára Önnek négy fő részére csak 87.800 Ft
Fizetés érkezéskor a Piknik Wellness és Konferencia Hotelben.
* Idegenforgalmi adó pluszba fizetendő: 400 Ft/fő/éj 18 éves
kortól
Gyermekkedvezményeink pótágyon szállásra: 1 felnőtt után egy
gyermeknek jár kedvezmény
apartmanok max. 8 főig bővíthetőek
A gyermek ellátását kötelező megrendelni
0-6 éves korig 100% kedvezmény, ellátás + 825 Ft/ nap
6-14- éves korig 50 % kedvezmény
14 éves kortól 30% kedvezmény
Felhasználható: 2012. szeptember 19-től december 23-ig

6. Extra kényeztetés nosztalgia árakon 3nap/2éj telje
ellátással apartman házban
12.250 Ft/fő/éj-től*
Mit szólna, ha egy varázsütésre mindenhol akár 2010-es árakon
vásárolhatna.
Nálunk 09.19 és 12.23 között kedvező csomagajánlatainkkal most
biztosan megteheti, mert előkerestük 2010-es, 2011-es
csomagjainkat!
Nosztalgia árakon várunk mindenkit szeretettel!

- a csomag kezdőnapja péntek
- 3 nap 2 éjszaka minimum 4 fő 100
négyzetméteres apartman házban
- Svédasztalos reggeli, ebéd a „leves bárból”,
gyertyafényes vacsora
Leírás:
1. nap
Érkezés: 14 órától
14:00- 16:00 késői ebéd a „leves bárból”
18:00 – 21:00 gyertyafényes vacsora
2. nap
07:00 - 10:00 bőséges reggeli
12:00 - 14:00 ebéd a „leves bárból”
18:00 – 21:00 gyertyafényes vacsora
3. nap
07:00 – 10:00 bőséges reggeli
10:00 kiköltözés a szobából
Térítés mentes szolgáltatásaink:
- fejenként 1-1 ajándék 40 perces frissítő masszázs
- 14 óra előtt öltöző használata (érkezéskor)
- 10 óra után öltöző használata (távozáskor)
- wellness részleg korlátlan használata (10:00- tól 20:00- ig)
- Élménymedence rengeteg élményelemmel, kellemes
hőmérséklettel (30 °C), az úszás kedvelőinek ellen áramoltatóval,
fekvő masszírozó, derékcomb- és vádli masszírozó, nyakzuhatag

- Gyerekmedence (34 °C) a kicsiknek különféle játékokkal, a
babyknek pelenkázó, és kiságy áll rendelkezésükre
- Jacuzzi (34 °C)
- 5 féle szauna: finn-, bioszauna, infra kabin, gőzkabin, tepidárium,
merülő medencével, kneip taposóval
- parkolás a zárt udvarban
- játszótér, ping-pong, tenisz pálya, röplabda pálya használata
(időjárás függvénye)
- biliárd asztal, csocsó asztal
- wifi használat a recepción és az étteremben
Térítéses szolgáltatásaink:
- köntös bérlés
- 18 féle masszázs
- Babaúszás
- Kerékpár bérlési lehetőség
- KUTYA HOZHATÓ! 1900 Ft/ nap
A csomag ára Önnek négy fő részére csak 98.000 Ft.
Fizetés érkezéskor a Piknik Wellness és Konferencia Hotelben.
* Idegenforgalmi adó pluszba fizetendő: 400 Ft/fő/éj 18 éves
kortól
Gyermekkedvezményeink pótágyon szállásra: 1 felnőtt után egy
gyermeknek jár kedvezmény
apartmanjaink max. 8 főig bővíthetőek
A gyermek ellátását kötelező megrendelni
0-6 éves korig 100% kedvezmény, ellátás + 1.240 Ft/ nap
6-14- éves korig 50 % kedvezmény
14 éves kortól 30% kedvezmény
Felhasználható: 2012. szeptember 19-től december 23-ig

