
Valentin hétvége 
Érvényes: 2020.02.14-16. (2 éjszaka) 

 
Csomag tartalma: 

 szállás egyik kényelmes  szobánkban 
 bőséges svédasztalos reggeli 
 vacsora (létszámtól függően 3 fogásos menü, vagy svédasztal, ital nélkül) 
 érkezéskor welcome bekészítés a szobába (pezsgő, csokoládé, rózsa és romantikus ágyazás) 
 romantikus gyertyafényes vacsora 
 DÁLIA SPA wellness részleg korlátlan használata a nyitva tartás függvényében 

o 2 pezsgőmedence 
o gyermekmedence 
o finn-, bio-, infraszauna 
o trópusi élményzuhany 
o dézsazuhany 
o jégoltár 
o só-, aroma-, fényterápiás szoba 

 február 15-én este gyertyafényes wellness a DÁLIA SPA-ban 
 páros JADE masszázskezelés ajándékba (személyenként 1-1 40' kezelés) 
 Wi-fi a szálloda egész területén 
 ÁFA 

 
Valentin hétvége csomag árai 

Szobatípus min. 2 éjszaka esetén 

Standard Plus szoba 15 400 Ft/fő/éj 

Deluxe kétágyas szoba 18 500 Ft/fő/éj 

Deluxe lakosztály 22 200 /fő/éj 

 
Parkolás: 700 Ft/szgk/éjszaka 

Idegenforgalmi adó 2020. évben: 530 Ft/fő/éj 
(18 év felett)  
 

 
 

  



 HÚSVÉT
(Érvényes: 2020.04.10-13.) 

Min: 3 éj  

 
 
Csomag tartalma: 

 szállás egyik kényelmes szobánkban 
 bőséges svédasztalos reggeli 
 vacsora (létszámtól függően 3 fogásos menü, vagy svédasztal, ital nélkül) 
 érkezéskor welcome drink 
 Meglepetés bekészítés a szobában 
 JADE masszázságy kezelés (1-1 40’ kezelés személyenként) 
 DÁLIA SPA wellness részleg korlátlan használatát (a nyitva tartás függvényében): 

o 2 pezsgőmedence 
o gyermekmedence 
o finn-, bio-, infraszauna 
o trópusi élményzuhany 
o dézsazuhany 
o jégoltár 
o só-, aroma-, fényterápiás szoba 

 Hotelkönyvtár és játszószoba használat 
 Wi-fi a szálloda egész területén 
 ÁFA-  

 

HÚSVÉTI hétvége programjait:  
 Húsvét vasárnapján (04.12.) hagyományos ünnepi reggeli 
 Kreatív kézműves foglalkozás gyermekeknek 
 Naponta családi mozi délután  
 Ünnepi sütemény kóstoló 

 
Húsvéti csomag árai 

Szobatípus min. 3 éjszaka esetén 

Standard Plus szoba 17 400 Ft/fő/éj 

Deluxe kétágyas szoba 20 900 Ft/fő/éj 

Margaréta- Deluxe családi szoba* 69 600 Ft/szoba/éj 

Deluxe lakosztály** 24 900 /fő/éj 

* 2 felnőtt és max 2 gyermek (<18) részére 
**2 felnőtt és max 2 gyermek (<12) részére 
 

 
Gyermek szállásárak pótágyon: 

A feltüntetett kedvezményes árak két teljes árat fizető fő mellett pótágyon, az alábbi szobatípusokban 
értendők: Margaréta szárny Standard Plus szobák, Dália szárny Dália Deluxe lakosztály. Ha a szobában egy felnőtt és 
egy gyermek tartózkodik akkor kétágyas szobaár fizetendő. 

1. gyermek pótágyon 0-5,99 éves korig Ingyenes 

1. gyermek pótágyon 6-11,99 éves korig szállásdíj 50%-a 

1. gyermek pótágyon 12-17,99 éves korig szállásdíj 90%-a 

2. pótágy minden személy részére 0-17,99 korig szállásdíj 90%-a 

Parkolás: 700 Ft/szgk/éjszaka 

Idegenforgalmi adó 2020. évben: 530 Ft/fő/éj 
(18 év felett)  



MAJÁLIS
(Érvényes: 2020.04.30-05.03.) 

Min: 2 éj  

 
Csomag tartalma: 

 szállás egyik kényelmes szobánkban 
 bőséges svédasztalos reggeli 
  vacsora (létszámtól függően 3 fogásos menü, vagy svédasztal, ital nélkül) 
 érkezéskor welcome drink 
 ajándék bekészítés a szobában 
 hagyományos sör és virsli délután a szállodában 05.01-jén 
 DÁLIA SPA wellness részleg korlátlan használata (a nyitva tartás függvényében): 

o 2 pezsgőmedence 
o gyermekmedence 
o finn-, bio-, infraszauna 
o trópusi élményzuhany 
o dézsazuhany 
o jégoltár 
o só-, aroma-, fényterápiás szoba 

 Wi-fi a szálloda egész területén 
 ÁFA 

Majális csomag árai 

Szobatípus min. 2 éjszaka esetén 

Standard Plus szoba 17 400 Ft/fő/éj 

Deluxe kétágyas szoba 20 900 Ft/fő/éj 

Margaréta- Deluxe családi szoba* 69 600 Ft/szoba/éj 

Deluxe lakosztály** 24 900 /fő/éj 

* 2 felnőtt és max 2 gyermek (<18) részére 
**2 felnőtt és max 2 gyermek (<12) részére 
 

 
Gyermek szállásárak pótágyon: 

A feltüntetett kedvezményes árak két teljes árat fizető fő mellett pótágyon, az alábbi szobatípusokban 
értendők: Margaréta szárny Standard Plus szobák, Dália szárny Dália Deluxe lakosztály. Ha a szobában egy felnőtt és 
egy gyermek tartózkodik akkor kétágyas szobaár fizetendő. 

1. gyermek pótágyon 0-5,99 éves korig Ingyenes 

1. gyermek pótágyon 6-11,99 éves korig szállásdíj 50%-a 

1. gyermek pótágyon 12-17,99 éves korig szállásdíj 90%-a 

2. pótágy minden személy részére 0-17,99 korig szállásdíj 90%-a 

Parkolás: 700 Ft/szgk/éjszaka 

Idegenforgalmi adó 2020. évben: 530 Ft/fő/éj 
(18 év felett)  

 

 



(Érvényes: 2020.05.29-06.01.) 
Min: 3 éj 

 
Csomag tartalma: 

 szállást egyik kényelmes szobánkban 
 bőséges svédasztalos reggelit és vacsorát (létszámtól függően 3 fogásos menü, vagy svédasztal, ital nélkül) 
 érkezéskor welcome drinket 
 szabadtéri grill party, AJÁNDÉK: személyenként 2 dl a ház borából (helyi borkülönlegesség, Forsthoffer 

Olaszrizling) 
 Sütemény kóstoló: hagyományos pünkösdi fonott kalács 
 Kreatív kézműves foglalkozás gyermekeknek  
 családi mozivetítés minden nap 
 DÁLIA SPA wellness részleg korlátlan használata (a nyitva tartás függvényében) 

o 2 pezsgőmedence 
o gyermekmedence 
o finn-, bio-, infraszauna 
o trópusi élményzuhany 
o dézsazuhany 
o jégoltár 
o só-, aroma-, fényterápiás szoba 

 Wi-fi a szálloda egész területén 
 ÁFA      

   
 

Pünkösdi vigasság csomag árai 

Szobatípus min. 3 éjszaka esetén 

Standard Plus szoba 17 400 Ft/fő/éj 

Deluxe kétágyas szoba 20 900 Ft/fő/éj 

Margaréta- Deluxe családi szoba* 69 600 Ft/szoba/éj 

Deluxe lakosztály** 24 900 /fő/éj 

* 2 felnőtt és max 2 gyermek (<18) részére 
**2 felnőtt és max 2 gyermek (<12) részére 
 

 
Gyermek szállásárak pótágyon: 

A feltüntetett kedvezményes árak két teljes árat fizető fő mellett pótágyon, az alábbi szobatípusokban 
értendők: Margaréta szárny Standard Plus szobák, Dália szárny Dália Deluxe lakosztály. Ha a szobában egy felnőtt és 
egy gyermek tartózkodik akkor kétágyas szobaár fizetendő. 

1. gyermek pótágyon 0-5,99 éves korig Ingyenes 

1. gyermek pótágyon 6-11,99 éves korig szállásdíj 50%-a 

1. gyermek pótágyon 12-17,99 éves korig szállásdíj 90%-a 

2. pótágy minden személy részére 0-17,99 korig szállásdíj 90%-a 

Parkolás: 700 Ft/szgk/éjszaka 

Idegenforgalmi adó 2020. évben: 530 Ft/fő/éj 
(18 év felett)  
 

 


