HÚSVÉT A SZŐLŐSZEM TERMÁLBAN SZÉDÍTŐ KEDVEZMÉNNYEL!
Érvényessége: 2013. március 29-április 01.
Tartalma:
- 3 éjszakai szállás kedvezményesen
-

elhelyezés szobában vagy apartmanban létszámtól függően

-

ellátás svédasztalos reggelivel

-

választható menüvacsorával

-

kültéri termálfürdő és kültéri jakuzzi használat

-

játszótér, homokos sportpálya,pingpong, tollas használat

-

személyenként 1 alkalom finn szauna használat (30 perc/fő)

-

kicsiknek állatsimogató, játékos húsvéti tojáskeresés

-

gyerekeknek ingyenes póni lovaglás

-

animátor (kézműves foglalkozás)

-

hagyományőrző locsolkodás

Kedvezményes ár : 7500 Ft/fő/éj (Idegenforgalmi adó nélkül mely 300 Ft/éj 18-70 év között)

További kedvezmény:

A 3 éjszakás csomagajánlat +1 éjszakával történő meghosszabbítása esetén a térítési díj már
csak 4500 Ft/fő/éj (Idegenforgalmi adó nélkül)
www.szoloszemfarm.hu

TISZA-TAVI HÚSVÉT a Tisza Balneum Szállodában (min. 2 éjszaka) 2013.március 29- április 1.
Ft / éj félpanzióval

2013.március 29- április 1.

Kétágyas szoba

14.900.- / fő

Tóra néző felár

2.000.- / szoba

Junior vagy Family suite
min. 2 felnőtt , max 4 főre

18.900.- / fő

Tisza parti apartman házak FELÁR
Max 6 fő

9.000.- / apartman

Egyágyas felár szobában

6.000.- / szoba

Pótágy

13.900.- / szoba

Csomag tartalma:
•
•
•
•
•
•
•

Szállás büféreggelivel, és vacsorával (A vacsora italt nem tartalmaz. Típusa a házban
tartózkodó vendéglétszám függvénye: svédasztalos vagy háromfogásos vacsora.),
Balneum spa korlátlan használata (2 fedett termálvizes medence, 1 átúszó medence, 1
pezsgőfürdő, finn szauna, gőzkabin)
Fitneszterem korlátlan használata
Fürdőköpeny használat
Korlátlan internet használat
Díjmentes parkoló
ÁFA

Ajándék:
Szombat:
Tiszavirág Ártéri sétaút bebarangolása, nyuszi simogatás és tojáskeresés a Tiszavirág ártéri
erdőben
Tisza-parti sütögetés a tábortűznél kicsiknek és nagyoknak
Vasárnap:
1 x belépő a Tisza-tavi Ökocentrumba ( Európa legnagyobb édesvízi akváriuma),
Húsvéti Állatsimogatóval
Éjszakai zenés fürdőzés a szállodában, kedvezményes koktél ajánlatokkal
( A fel nem használt csomagelemekért visszatérítés nem jár. A kültéri programok az időjárás
függvényében lesznek megtartva.)
Gyerekeknek ajándék program:
•

Gyermekek részére egész napos gyermekprogramok szakképzett animátor segítségével :

•

Húsvéti kosár készítése,nyuszi készítése papírból és ruhaanyagból,közös családi program:
Óriás tojásfestés,Manó Disco,locsolóversek és locsolkodási szokások tanítása a fiúk és apukák
részére, locsolkodás, közös húsvéti családi vetélkedő csak tojásokkal

Wellness programok a szállodában :
- szauna szeánszok ( csokis, jeges, pálinkás, sörös, gyümölcsös, citromfüves, mentás,kávés etc.)
A szeánszokra regisztráció szükséges a spa recepción, a szeánszokat a házban tartózkodó vendégek
létszáma és igénye alapján szervezzük.
Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, mely 18 éves kor felett fizetendő: 300,- Ft / éj
www.balneum.hu

Tojások az erdőben – Húsvéti Nyuszi Túra a Tiszavirág ártéri Sétaúton
Szeretettel vár Mindenkit egy különleges Húsvéti kalandra a Szabics kikötő és Szabadidőpart !

Húsvét hétvégéjén (Márc. 30-Ápr. 01) 10 órától
kalandos csokitojás keresésre hívja az érdeklődőket a Szabics kikötő.
A tanösvényen térkép segítségével
meglepetéseket találhatnak, és
felejthetetlen élményeket
szerezhetnek húsvét alkalmából.

Érd:info@szabicskikoto.hu
Telefon: 06 30/ 954 86 20
www.szabicskikoto.hu

Húsvét a Thermál Hotel Szivek***Superior-ban.

2013. március 29.-tıl április 1.-ig
Szállás félpanziós ellátással, a saját fürdınk, finn szauna, aromakabin használata, zárt parkoló
igénybe vétele. Szobákban vezeték nélküli internet (WI-FI).
Március 30.-án zenés este az étteremben.
Gyermekeknek játszó szoba használata.

Részvételi díjak /fı /2 éjszaka

Kétágyas szobában

28.900.-HUF

Kétágyas szoba egy fı részére

36.500.-HUF

Pótágy

24.900.-HUF

Gyermek, 10 éves korig, pótágyon

19.900.-HUF
22.900.-HU

Gyermek, 10 éves korig, fıágyon

Részvételi díjak /fı /3 éjszaka
Kétágyas szobában

40.500.-HUF

Kétágyas szoba egy fı részére

51.900.-HUF

Pótágy

35.500.-HUF

Gyermek, 10 éves korig, pótágyon

27.500.-HUF

Gyermek, 10 éves korig, fıágyon

32.000.-HUF

