Mert az ember - ezt egyre inkább hiszem - csak annyit ér és csak annyira
ember, amennyire meg tudja őrizni lelke egy zugában az örök gyermeket.
Márai Sándor: A bűvész

Senior csomag
Ébredjen madárcsicsergésre az ősfás parkkal körbevett élményfürdő kapujában! Szállodánk
bőségesen terített asztallal várja félpanziós ellátás keretein belül. Tavaszköszöntés a
szaunák csábító melegével, egy kényeztető aromaolajos masszázzsal. Békés, csendes,
pihentető napok. Mindenkinek jól esik egy kis lazítás: töltődjön fel a gyógyvizes
medencékben, kúrálja magát tangentor kádunkban, engedje át magát a teljes
kikapcsolódásnak…
Szállás lehetőségek a szállodában
Exkluzív berendezésű 2 ágyas superior deluxe szoba,
illetve executive suite 2 légterű lakosztály 4-6 fő részére

Faházas villapark
Az apartman házak az Aqualand élménystrand
területén helyezkednek el.

Mindegyik apartmanház erkéllyel, külön kocsi
beállóval, riasztóval rendelkezik.

Az executive apartmanvilla sarokkáddal és LCD
televízióval felszerelt.
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Ellátás
 gazdag svédasztalos reggeli
 gazdag svédasztalos vacsora

A faházas villák árai az ellátást
nem tartalmazzák.

Wellness és termálfürdő szolgáltatások a csomagárban
Élvezze az Aqualand Termálfürdő szolgáltatásait: a széles választékú kínálatból válogasson
kedvére:
 Fedett élményfürdő korlátlan használata:
- úszómedence,
- termál ülőmedence,
- termál élménymedence, ahonnan
nyomon követheti kedvenc műsorait
óriáskivetítőnk és projektorunk
segítségével!
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 Megújult vitál zóna korlátlan használata:
-

aromaterápiás gőzfürdő,
fényterápiás tepidarium illataroma adagolással
illóolajos szaunák és felöntések: sós
bedörzsölés eukaliptusz olajos párologtatással,
mézes kenegetés citromos illóolajos felöntéssel,
jeges bedörzsölés sörös felöntéssel a frissen sült
kenyér illatával (érdeklődjön recepciós
munkatársunktól az időpontokról!)

 vitál terasz korlátlan használata:
- Kneipp taposó,
- termál ülőmedence
- hidegvizes csobbanó
- mediterrán pihenő park

 kültéri termálvizes élménymedence
vízi koktélbárral forralt bor és sült
gesztenye ínycsiklandó illatával

 kültéri forró,gyógyvizes medence a megújulás varázsával
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A senior csomag érvényes
2011. április 07-től visszavonásig kivéve főszezon (június, július, augusztus) és
kiemelt időszakok
4*-os superior szállodában
Ft/fő/éj
vasárnaptól csütörtökig

Ft/fő/éj
péntek, szombat

min. 4 éj foglalása esetén

9.900,-

11.900,-

3 éj foglalása esetén

10.900,-

12.900,-

2 éj foglalása esetén

11.900,-

13.900,-

Éjszakák száma

A lakosztály és az egyágyas felárról, valamint a gyermekkedvezményekről kérjük,
tájékozódjon recepciós kollégánktól!
Faházas apartmanban ellátás nélkül
Személyek száma

Ft/éj/apartman

2 fő esetén

14.000,-

4 fő esetén

26.000,-

6 fő esetén

33.000,-

A szobák elfoglalása 14.00 óra után lehetséges, utána a wellness és fürdő használat
szállodánk ajándéka.
A szobákat 10.00 óráig kérjük elhagyni, utána a wellness és fürdő használat szállodánk
ajándéka.
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő, melynek mértéke: 18 és 70 év között 300,Ft/fő/éj.
Parkolási díj zárt, őrzött parkolónkban 1.000,- Ft/szgk/éj.
Svédasztalos reggeli és vacsora igényelhető a szálloda Kristály Éttermében:
-

reggeli 2.400,- Ft/fő/alk
vacsora 3.900,- Ft/fő/alk

A változtatás jogát fenntartjuk!
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