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Danubius Zrt szállás és Wellness - belföld és külföld
A Danubius Zrt és a LIGA Szakszervezetek tagszervezeteinek tagsága
részére kedvezményes üdülési lehetőséget biztosít a Danubius és Ensana
valamennyi magyarországi, romániai, szlovákiai és csehországi és
londoni szállodájában.
A kedvezmény mértéke 15% a tagok illetve a vele utazó személyek
részére a www.danubiushotels illetve a www.ensanahotels honlapokon
szereplő szállodák (kivéve Hotel Lövér) weboldalon található szállást is
tartalmazó ajánlataiból az ajánlatokban szereplő egyéb feltételek
változatlan érvényessége mellett (kivéve azon akciós ajánlatok, ahol a
Szolgáltató feltüntette, hogy további kedvezmények nem
érvényesíthetők).
A 15% kedvezmény további százalékos engedményt biztosító kuponnal,
vagy kedvezménnyel, valamint egyéb kártya-, klub- vagy
kuponkedvezménnyel nem vonható össze.
A kedvezmény kizárólag érvényes LIGA tagsági kártya
felmutatásával vehető igénybe!
A foglalásokat a magyarországi és a külföldi szállodák vonatkozásában is a tagok egyénileg, közvetlenül az
érintett szállodával intézik. A kedvezmény egy tagtól egyidejűleg legfeljebb 9 szoba vagy 14fő részére
alkalmazható.
A foglalás bonyolítható a danubiushotels.hu vagy a www.ensanahotels.com honlapon keresztül (kivéve a
Hilton Budapest, valamint a Radisson BLU Béke Hotel, amely szállodák esetében a kedvezményes ár
kizárólag a szálloda közvetlen szobafoglalásán keresztül vehető igénybe) a rendelkezésre bocsátott
promóciós kód segítségével, amelyet a foglalást igénylő tag azon szakszervezettől kérheti, amelyben
tagsági jogviszonnyal rendelkezik. A foglalás során a tag köteles a Megjegyzés rovatban a LIGA
Szakszervezetek nevét feltüntetni, ellenkező esetben a Szálloda nem köteles biztosítani a
kedvezményes árat. Érvényes LIGA-kártya a kedvezmény igénybevételéhez ez esetben is szükséges!
Promóciós kód igénylése a tagszakszervezeti vezetőn keresztül a Ligától lehetséges.
Wellness kedvezmény a Danubius Hotel Helia és a magyarországi Ensana szállodákban
A Szolgáltató 15% kedvezményes wellness lehetőséget biztosít a tagok, illetve a vele érkező személyek részére a
www.danubiushotels.com/szallodak-budapest/danubius-hotel-helia és a www.ensanahotels.com/hu honlapon
szereplő magyarországi Ensana szállodák saját kezeléseinek és csomagjainak árából, továbbá a Danubius Hotel Helia
és az Ensana Thermal Margitsziget napijegy árából (kivétel: azon akciós ajánlatok, melyeknél a Szolgáltató
feltüntette, hogy további kedvezmények nem érvényesíthetők).
A 15% kedvezmény további százalékos engedményt biztosító kuponnal, vagy kedvezménnyel, valamint egyéb
kártya-, klub- vagy kuponkedvezménnyel nem vonható össze. A foglalásokat a magyarországi szállodák
vonatkozásában a tagok egyénileg, közvetlenül az érintett szállodával intézik.
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Gárdony (Fürj utca 17.)

Az üdülő egész évben igénybe vehető. Az alsó szinten 2 db 2 személyes szoba, konyha, fürdőszoba, WC-helyiség található, az emeleten
2 db hálószoba, étkezős konyha, fürdőszoba, WC van kialakítva. A konyhák edényekkel, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel, mikróval vannak
felszerelve. Mindkét szinten televízió is található. A szintek belső és külső lépcsővel vannak összekötve, így a belső lépcső
megnyitásával egyszerre nagyobb család közös nyaralására, de ennek lezárása esetén, egy-egy család külön-külön történő
pihenésének biztosítására is alkalmas.
Internet elérhetőség biztosított (WIFI)
A szállást minimum 2 éjszakára lehet foglalni. Csak védettségi kártyával rendelkezőket tudunk fogadni!

2021. január 1-től-május 31-ig és 2021. szeptember 16-december 31-ig
2 vagy 3 éj

5900.-+Áfa=6195.-Ft/fő/éj

4 éjszaka

5000.-+Áfa=5250.-Ft/fő/éj

5, 6 éjszaka

4600.-+Áfa=4830.-Ft/fő/éj

7 vagy több éjszaka

4000.-+Áfa= 4200.-Ft/Fő/éj

2020 június 1-től - szeptember 15-ig
2 vagy 3 éj

7900.-+Áfa=8295.-Ft/fő/éj

4 éjszaka

7400.-+Áfa=7770.-Ft/fő/éj

5, 6 éjszaka

6400.-+Áfa=.-Ft/fő/éj

7 vagy több éjszaka

5600.-+Áfa= 5900.-Ft/Fő/éj

A szálláshelyek a https://www.facebook.com/hunholidayskft/ oldalán is megtekinthetők. Jelentkezés esetén visszaigazolást küldünk
és abban minden részletesen le lesz írva. Jelenleg OTP Szép kártya elfogadó helyek vagyunk.
Bízunk benne, hogy az idén is sokan veszitek igénybe apartmanjainkat, nem csak a nyári szezonban, hanem szezonon kívül is. Télen nyáron nyitva vagyunk. Apartmanjaink már nagyon telnek, ezért kérünk mindenkit, hogy idejében foglalja le szálláshelyét
Elérhetőségünk: HunHolidays Kft. Tel: 06 20 972 7213; 06 20 221 3190
Email : hunholidays.kft@gmail.com
Lázár Lászlóné, FŐTÁV Dolgozók Szakszervezetének elnöke
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Sástó (Vaddisznó köz 1)

Az épület fűthető faház. Benne 2 szoba, nappali, konyha fürdőszoba található. Önellátós rendszerben működik.
A konyha, edényekkel, gáztűzhellyel, mikróval, fagyasztó szekrénnyel van felszerelve. A nappaliban televízió és
rádiós magnó is található. Az apartman gépkocsival és autóbusszal is megközelíthető.
A szállást minimum 2 éjszakára foglalható. Csak védettségi kártyával rendelkezőket tudunk fogadni
Árak 2021 évre:
2 vagy 3 éj

5900.-+Áfa=6195.-Ft/fő/éj

4 éjszaka

5000.-+Áfa=5250.-Ft/fő/éj

5,6 éjszaka

4600.-+Áfa=4830.-Ft/fő/éj

7 vagy több éjszaka

4000.-+Áfa= 4200.-Ft/fő/éj

A szálláshelye a https://www.facebook.com/hunholidayskft/ oldalán is megtekinthetők.
Jelentkezés esetén visszaigazolást küldünk és abban minden részletesen le lesz írva. Jelenleg OTP Szép kártya
elfogadó helyek vagyunk.
Bízunk benne, hogy az idén is sokan veszitek igénybe apartmanjainkat, nem csak a nyári szezonban, hanem
szezonon kívül is. Télen - nyáron nyitva vagyunk. Apartmanjaink már nagyon telnek, ezért kérünk mindenkit,
hogy idejében foglalja le szálláshelyét.
Amennyiben kérdésetek merülne fel, szívesen állunk rendelkezésetekre.
HunHolidays Kft. Tel: 06 20 972 7213; 06 20 221 3190
Email : hunholidays.kft@gmail.com
Lázár Lászlóné, a FŐTÁV Dolgozók Szakszervezetének elnöke
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Abádszalók (Tisza-tó)

LIGA tagoknak kedvezmény biztosított az 1 hetes turnusokra.
A nyaraló kétszintes, két külön bejáratú apartmannal rendelkezik (külön felszerelt konyha, fürdőszoba, teraszok
stb.).
A két szint egy belső ajtóval igény szerint egybenyitható. Alkalmas két család egyidejű, szeparált, illetve 10-12
fő együttes elhelyezésére. A füvesített gépkocsi beállón több kocsi részére a parkolás telken belül biztosított.
Szintenként is bérelhető!
A hétvégi ház Abádszalók déli üdülőövezetében található, a Tisza-tótól 300m- re. A közelben 400- 500 m- en
belül, horgász, strand, vízisport és lovaglási lehetőség közül válogathatunk. A nyaraló 555 m2- es zárt telken
épült, melyet 45 db 4-5 méteres tuja elő falként veszi körül. Az utcai frontot élő sövény övezi. Az udvar egésze
füvesített, melyet fák, örökzöldek és kerti lámpák díszítenek. A kertben kis medence, tusoló és a kerti sütéshez,
főzéshez nyársaló található. A ház mögött, a telekhez tartozó gyephézagos téglával burkolt területen 4 db
gépkocsi vagy csónakok tárolhatók. A hátsó terasz alatti pince jetski, strandcikkek, gumicsónak,
horgászfelszerelések stb. tárolására szolgál.
Érdeklődni: Kriston József. A nyaraló címe: Abádszalók, Muskátli út 2.
Tel./Fax: +49/416-292, mob.: +36-20/417-3048.
E-mail: kriston@freemail.hu
Honlap:www.abadszalok-tisza.uw.hu
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Zsóry Thermál Fürdő, Mezőkövesd

LIGA tagoknak kedvezmény biztosított az 1 hetes turnusokra.
A nyaraló egy önálló telken a gyógyfürdő bejáratától 150 m-re, kényelmes egy perces sétára található. A
hálószobából, konyhából, fürdőszobából és étkezőből álló ház maximum öt férőhelyes, önellátásra teljesen
felszerelt, az udvar egy része füvesített, örökzöldekkel, virágokkal, rózsabokrokkal díszített, a térburkolatos
gépkocsi beállón két kocsi részére a parkolás telken belül biztosított. A kertben nyársaló, bográcsozó, szaletli,
kerti bútorok, különálló kis faház a strandcikkek és a kerti sütés-főzés eszközök tárolására (melyeket a tulajdonos
biztosít). A konyha önellátásra berendezett. A kertben saletli, kerti bútorok, grillezési, bográcsozási, nyársalási
lehetőség.

Vendégváltáskor az ágyneműcseréről és takarításról a tulajdonos gondoskodik. A nyaraló önellátós, de a közelben
pár perces sétára lévő éttermekben és panziókban megegyezés szerint előfizethetnek a vendégek reggelire, ebédre
és vacsorára. A közelben a fürdő szolgáltatásain kívül több szórakozási, sportolási és kirándulási lehetőség közül
választhatunk. Mezőkövesdet, a matyóvárost, helyi buszjárat köti össze a fürdővel, menetidő öt perc. A város
híres népművészetéről, mely a világörökség része. Látnivalói közül kiemelendő: Matyó Népművészeti Múzeum,
Takács István Múzeum, a Mezőgazdasági Múzeum, „Hadas” városrész (régi városrész), Kavicsos-tó melletti
pihenőpark, a mellette található stadion és egyéb sportlétesítmények, új sportcentrum (tenisz, bowling, fal
labdapályák stb.)

Érd.: Kriston József. A nyaraló címe: Mezőkövesd (Zsóry) Bimbó út 23.
Tel./Fax: +36-49/416-292, Mobil.: +36-20/417-3048.
E-mail: kriston@freemail.hu
Honlap: http://zsory-mezokovesd.weebly.com/
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Barka- Vendégház, Orfű
Adatok: önálló nyaraló 6 fő fogadására alkalmas. 35.000 Ft
ház/éj. + ifa (350 ft/fő/éj 18 év felett.
A ház méretéből adódóan pótágy, babaágy elhelyezésére
nincs lehetőség. Kutyát csak abban az esetben tudunk
fogadni, ha segítőként van jelen az ember életében, illetve
a rendvédelmi dolgozók kutyáit tudjuk fogadni.
Az ár tartalmazza a
klíma, Wifi, használatot.
Tűzifát is biztosítunk.
Van bogrács, tárcsa, szalonnasütő-nyárs.
Foglalásokat kizárólag online intézzük,
fizetni utalással lehet, melyről számlát
állítunk ki. Szép kártyát nem tudunk
elfogadni. Érkezés 14.00-tól, távozás
10.00. Szállás elfoglalása kulcsszéfes
módszerrel történik, mely a kapura van szerelve, ennek kódját az érkezés napján adjuk meg a vendégeknek
sms-ben. Minimum foglalás 3 éjszakára lehetséges. Márciustól október végégig tudunk vendégeket fogadni.

Orfű
Az orfűi völgy mélyén folydogáló patak három kis falut - Orfűt, Mecsekrákost és Tekerest  font össze, a keleti
oldalvölgyekbe további két falu, Bános és Mecsekszakál települt. A hatvanas években ezt a területet egységes
üdülőterületté formálták, melyet ma Orfű néven ismer az ország és egyre inkább Európa is. Az öt kis település
az üdülőépítések által nem épült teljesen össze, mindegyik megőrizte saját, önálló formáját. Ez az elkülönültség
adja az üdülőfalu egyik fontos építészeti értékét. A község központja Mecsekrákos, itt található az
Önkormányzat, az Iskola, az Óvoda, az ABC bolt, az Orvosi Rendelő és a Gyógyszertár is. Tekeres
nevezetességei a századforduló táján épült házai, melyek udvarán ma is istállók, pajták találhatók. Tekerest a
második világháborút követő kitelepítésekig kizárólag német telepesek, "svábok" lakták, akik földműveléssel és
állattartással foglalkoztak. Az 1920-as, 30-as években épített lakóházak
és gazdasági épületek sajátos építészeti stílusjegyeket hordoznak.
Látnivalók a környéken: Orfűi malaom, vízfő forrás barlangbejárattal,
kilátói panoráma, Abaliget,
https://www.barkavendeghazorfu.hu/latnivalok/
Üdvözlettel: Bartus Krisztina, +36708820775
A honlapunk www.barkavendeghazorfu.hu
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Thermál Hotel Szívek (Berekfürdő)
Szállodánk Berekfürdőn, a Tisza tavi
régióban 36 db kétágyas szobával, és 6 db
apartmannal,
ezek
közül
egy
mozgássérültek számára is kényelmesen
igénybe vehető, teljes klimatizálással a
strandfürdő közelében várja vendégeit.
Szállodánk teljesen akadálymentesített.
2008-ban épült Vendégházunkban további
8 szoba található. A 2-3-4-5 személyes
apartmanok kiválóan alkalmasak családok
elhelyezésére.
Saját gyógyfürdővel, gyógyászattal rendelkezünk, ahol orvosi beutalóval a TB által támogatott
kezeléseket lehet igénybe venni. Népszerű kezelések az iszappakolás, súlyfürdő, szénsavfürdő, víz
alatti vízsugár masszázs és a gyógymasszázs. Gyógyfürdőnkben egy 32 és egy 36 °C-os
termálvízzel feltöltött medence, továbbá egy 25°C-os úszómedence található a kertben meleg
vizes jacuzzi van. A gyógyvíz kiválóan alkalmas mozgásszervi panaszok, izom és ízületi fájdalmak
kezelésére, baleseti utókezelés során is alkalmazzák, de kiváló idegrendszeri, vérkeringési zavarokra
és nőgyógyászati megbetegedésekre is. A gyógyvíz ivókúraként is fogyasztható, gyomorpanaszok
kezelésére.
Saját strandunkon úszómedence, gyerekmedence van, ezek nyári időszakban üzemelnek
Vendégeink számára a fürdő a finn szauna, és a strand, díjtalanul használható. Wellness
részlegünket napijegy ellenében külsős vendégek is igénybe vehetik.
Wellness
centrumunkban
többféle
Az egész épületben Wi-Fi található.

masszázs,

kezelés

biztosítja

a

kikapcsolódást.

Az alagsorban játékterem, biliárd, asztali foci és bowling pálya, működik. A kisebb gyermekeket a
földszinten játszó szoba várja.
Konferenciatermünk 200 fő befogadására is alkalmas, teljes technikai felszereltségével ideális
helyszín a konferenciák, tréningek szervezésére. Földszinti Vadász termünk megfelelő családi
rendezvények lebonyolítására.
A LIGA Szakszervezetek tagjainak 10% kedvezményt biztosít mindenkori szállásdíjból (a
meghirdetett akciós csomagok áraiból is), kivéve a nyugdíjas kedvezményeket. A kedvezmény
kizárólag a szálloda weboldalán, vagy telefonon történő előzetes foglalás esetén érvényes.
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Fónagy&Walter Vendégház és Borház (Vác)

Vác mindig is a nagy szellemi központok vonzáskörzetében élt, de megőrizte egyéni varázsát a
régi és az új jól megfér egymás mellett. Kitűnő közlekedése, vendégszerető közönsége okán
növekszik a város idegenforgalmi szerepe, ami nagyon szép barokk műemlékeinek is
köszönhető.
Vendégházunkat az év minden szakában sokan felkeresik,
hiszen a strand, a Duna-korzó, a tenisz- center, a Püspökség, a
Belváros, a kerékpárút mind a vendégé. Vendégeinket
családias környezetben, előzékeny kiszolgálással várjuk.
Kényelmes apartmanjainak 12 fő részére biztosítanak nyugodt
zavartalan pihenést, kikapcsolódást. Szép előkert, saját
parkoló, hideg-meleg vizes fürdőszobák, színes TV, telefon, WIFI
áll a vendégek rendelkezésére.
Kerékpár bérlési lehetőséggel is szolgálni tudunk. 101 éves borpincénk
méltóan mutatja be a magyar borkultúrát, tájegységenként tagolva.
Természetesen egy pohár borra mindig vendégünk lehet.
Mozgáskorlátozott, betegkocsihoz kötődő vendégeket is nagy-nagy
szeretettel várunk. Háziállatként kutya a vendégházba behozható.
Igény szerint teljes ellátást tudunk biztosítani.
A LIGA Szakszervezetek tagjai számára 15% kedvezmény a mindenkori szállásdíj végösszegéből!
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Triple M Hotel, Budapest

A Triple M Hotel légkondicionált szállással, ingyenes Wi-Fi-vel, valamint egy éjjel-nappal nyitva tartó bárral
várja vendégeit Budapest belvárosában, egy bevásárlóközpont közelében. A legközelebbi metrómegálló a II.
János Pál Pápa téren van, mely néhány perc sétatávra helyezkedik el.
A szállásokon TV, íróasztal, hűtőszekrény, valamint hajszárítóval ellátott, saját fürdőszoba áll rendelkezésre.
A szállodában reggelit is felszolgálnak. A Triple M Hotel környezetében, számos élelmiszerbolt és egy étterem,
valamint a bárokkal szegélyezett varázslatos Ráday utca található. A Központi Vásárcsarnok néhány megálló
trolibusszal.
A LIGA Szakszervezetek tagjainak 15% kedvezményt biztosít mindenkori szállásdíjból. A kedvezmény
kizárólag a szálloda weboldalán, vagy telefonon történő előzetes foglalás esetén érvényes. A kupon kód rovatba
kérjük beírni a „LIGA2021”.
SZÉP kártya elfogadóhely!
________________________________________________________
Triple M Hotel
1082 Budapest, Baross u 108.
E-mail: sales@triplemhotel.hu
Honlap: www.triplemhotel.hu
Telefon: +3612105427
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Fortuna 7 Apartments, Hévíz

A szálláshely a Zala megyei Hévízen, a
termálfürdőtől rövid sétatávra
helyezkedik
el. A Fortuna 7 Apartments
napozóterasszal, szaunával és egy kis fedett medencével is rendelkezik. A Kék templom is a közelben található.
A szállásokon légkondicionálás és síkképernyős kábel-TV szolgálja a vendégek kényelmét. Néhány szállásegységhez
étkezősarok és/vagy erkély tartozik. A konyhasarokban mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, főzőlap és vízforraló áll
rendelkezésre. A szállásokon egy hajszárítóval ellátott, saját, zuhanyzós fürdőszoba is kialakításra került. Ágyneműről
a szállásadó gondoskodik.
A fedett medence és a szauna a nap 24 órájában igénybe vehető. Felár ellenében privát földalatti parkoló is
rendelkezésre áll.
Vendégeink elfogulatlan értékelései alapján ez Hévíz egyik legkedveltebb része.

A LIGA Szakszervezetek tagjainak 15% kedvezményt biztosít mindenkori szállásdíjból. A kedvezmény kizárólag a szálloda
weboldalán, vagy telefonon történő előzetes foglalás esetén érvényes. A kupon kód rovatba kérjük beírni a „LIGA2021”.
SZÉP kártya elfogadóhely.
__________________________________________________
Fortuna 7 Apartments
8380 Hévíz, Fortuna u 7.
E-mail: sales@fortuna7apartments.com
Honlap: www.fortuna7apartments.com
Telefon: +3612105427
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Hotel Solar, Nagyatád
Nagyatád
ideális
feltételeket
kínál a
pihenésre,

kikapcsolódásra vágyóknak.
A szállodában 60 db két- illetve háromágyas, fürdőszobás, színes televízióval, telefonnal, minibárral felszerelt szoba áll a vendégek
rendelkezésére. 12 szobához felszerelt teakonyha is tartozik.
Szolgáltatásaik:
Elegáns étterem terasszal, kávéház, szépségszalon, konferenciatermek, utazási iroda, reumatológiai orvosi rendelő, masszázs,
kerékpárkölcsönzés. A Hotel Solarral szemben élénk színeivel tűnik elő a Nagyatádi Gyógyfürdő, amely a város szívében, évszázados
fákkal árnyékolt parkban fekszik.
Továbbá, a mintegy 6 hektáros szépen gondozott területen fekvő, az ország legszebb és legkellemesebb fürdők közé sorolt strandfürdő
nyári időszakban várja látogatóit. 50 méteres, feszített víztükrű versenymedence, termálvizes pezsgőfürdős medence,
gyermekmedence, valamint csúszdákkal felszerelt élménymedence áll a vendégek rendelkezésére.

Hotel Solar Nagyatád
06-30-500-3135, 06-82-504-135
infosolar@t-online.hu
www.hotelsolar.hu

Kéthetente megjelenő akciókat e-mailben továbbítjuk. Aktuális akcióval kapcsolatosan kérem írjon nekünk levelet :
szolgaltatasok@liganet.hu
Például:
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Hőforrás Hotel és Üdülőpark, Gyula
A Hőforrás Hotel a gyulai vár és a Várfürdő közelében egy négy hektáros parkban
helyezkedik el. A szálloda saját fürdője március közepétől november végéig üzemel egy
gyógy- és egy termálmedencével, májustól késő őszig pedig az úszásra alkalmas
strandmedence és a gyerekmedence is igénybe vehető.
A hotel a családi, valamint komfort típusú szobákon túl, 2022. tavaszától új superior
szobákkal is várja a vendégeket. Továbbá korszerű, jól felszerelt apartmanok állnak a
vendégek rendelkezésre superior másfél szobás és komfort kétszobás kialakítással. A
légkondicionált, nemdohányzó szobákhoz saját erkély és hajszárítóval ellátott, zuhanyzós
fürdőszoba tartozik.
A szállodaépületen belül svédasztalos reggeli igényelhető. A medencék mellett egy hajóbár, és
egy széles választékkal rendelkező büfékocsi található. A szállodától 200 méterre fekvő
étteremben pedig déli menü fogyasztható, illetve pizza rendelhető.
A szállodában, az év jelentős részében 24 órás recepció található, ahol készséggel szolgálnak
információkkal a környék látnivalóiról és az aktuális városi és szállodai programokról.
Ingyenesen igénybevehető szolgáltatások: wifi a szálloda egész terültén, fitness terem,
teniszpálya, ping-pong, tollas, kerti szalonnasütő, trambulin, játszótér, a szálloda saját fürdője és
az animációs programok többsége.
Térítés ellenében igényelhető szolgáltatások: kerékpárbérlés, nordic walking felszerelés és oktatás, valamint grill felszerelés és
szalonnasütő nyárs bérelhető a hangulatos vízparti sütögetéshez.
A kiemelt időszakokban érkező vendégeknek gyermek- és sportanimációs programokkal kedveskedik a hotel.
Kedvező hotel szobaárakkal különböző csomagjainkban is találkozhat. Tekintse meg kínálatunkat és döntsön Ön is mellettünk!
Gyerekbarát szállás Gyula zöldövezetében: https://www.hoforrashotel.hu/index.php?page=kepgaleria&tar_id=374
A gyerekek részére számos gyerekbarát szolgáltatást nyújtunk. Gyula városa, a Várfürdő, az egész éves
gyulai programok tartalmas időtöltést garantálnak egy gyulai nyaraláshoz. Örömmel ajánljuk Önöknek
2021. tavaszán elkészült családi szobáinkat, amelyeket a kétgyermekes családok számára rendeztünk
be. A szülők számára kényelmes, jó minőségű ágyakat helyeztünk, hogy kipihenten kezdhessék
reggelente a napot. A gyermekek számára pedig két 180 cm hosszú házikó formájú ággyal készültünk,
hogy a kisebb és a nagyobb testvér is kényelmesen elférjen. Így egy szobában, ám mégis kényelmesen
elfér nyaralás alatt az egész család. Kérje árajánlatunkat a szallasrendeles@hhgy.hu e-mail
címen! Bababarát szobáinkban valamint a családi apartmanokban babaágyat ágyneművel, igény szerint pelenkázót, fürdető kádat és
etetőszéket is biztosítunk. Mindezt díjmentesen!
„Csodavilág” játszószobánkban a 2-12 éves korú gyerekek foglalkoztatásáról, felügyeletéről animátor gondoskodik a nyári időszakban.
Amíg a gyermek játszik, a szülő igénybe vehet wellness szolgáltatásokat: ellazulhat a jakuzziban vagy igénybe vehet egy frissítő
testmasszázst a szálloda gyógyászati részlegén, ahol szakorvosi felügyelet mellett különböző típusú fiziko- és hidroterápiás
gyógykezelések várják a mozgásszervi és reumatikus betegségben szenvedőket.
Szállodánk előtt a személygépkocsik és autóbuszok részére is megfelelő számú parkolóhely van kialakítva. A parkolás díjmentes. A
szomszédságunkban lévő buszmegállóból a menetrendszerinti járattal 5 perc alatt érhető el a belváros.
Az üdülés ideje alatt számos fakultatív programlehetőséget kínálunk. Gyula programjaival
és környékének látnivalóival valamint egész évben folyamatosan zajló rendezvényeivel vonzó hátteret kínál mindazok számára, akik
tartalmas üdülésre, nyaralásra vágynak. Szállodánk adottságai és szolgáltatásai révén a különböző korosztálynak egyidejűleg biztosítja
a nyugodt, tartalmas pihenést, regenerálódást. Ha utazáshoz, gyulai nyaraláshoz szállást keres, ahol gyerekbarát szolgáltatásokat,
bababarát apartmanokat, a nyugdíjas korúaknak akciós ajánlatokat gyógykezeléssel párosítva biztosítanak, a jó választás mi vagyunk.
Vendégeink zavartalan üdülése érdekében az Üdülőpark területére állatot behozni nem szabad.
https://www.hoforrashotel.hu/index.php ,
Farkas Zsolt Értékesítési vezető, Hőforrás Üdülőszövetkezet és Hotel Gyula, Rábai Miklós u. 2.
ertekesites@hhgy.hu 66/463-722/121
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Duna Relax Hotel, Ráckeve
Feltöltődés és pihenés a nyugalom jegyében! A
felnőttbarát Duna Relax Hotel**** Ráckevén,
a Kis-Duna partján várja a kikapcsolódás és a
kényeztetés szerelmeseit. A Budapesttől 47
km-re található szálloda kizárólag 14 éven
felüli vendégeket fogad, ezzel is biztosítva a
vágyott relaxációt.

A gyermekmentes wellness szálloda leginkább párok, pedagógus
vagy nyugdíjas vendégek számára lehet a feltöltődés forrása. Az
itt megszállók nem csak szobát foglalnak, ha ide érkeznek:
díjmentesen használhatják a hotel Ókori Római Wellness elemeit,
így a beltéri medencéket, az élményfürdőt, a hidromasszázst,
valamint a különböző szaunákat, ezen felül a szezonálisan nyitva
tartó kültéri medencéket is. Ugyancsak felármentesen vehetnek
részt a szállodai programokon, legyen szó táncoktatásról vagy
vízi tornáról. A Kis-Duna partja, a hotellel szemben lévő piactér,
valamint Ráckeve kedves nevezetességei egy könnyed sétával is
megismerhetők. A vendégek foglalás függvényében élvezhetik a Duna Relax Hotel**** pazar gasztronómiáját,
az itt kínált menüsorokat, fogásokat díjnyertes szakácsok készítik el a legnagyobb szeretettel.
Kulináris élmények, nyugodt környezet és minőségi feltöltődés várja az ide látogatókat.

https://wellnesshotel.hu/premium-kiegeszitesek/#paroknak
Sándorné Fekete Bernadett
Head of Revenue & Reservation
Eventrend Hotels
+36 70 1998 101

Duna Relax Wellness Hotel

www.eventrend.hu
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Zichy Park Hotel, Bikács

A Tolna megyei Zichy Park Hotel tartalmas pihenést, élményekben gazdag programokat kínál felnőtteknek és
gyerekeknek egyaránt.
A szálloda gyönyörű parkja, Bikács és környéke kiváló lehetőséget kínál sétákra, gyalogtúrákra, kerékpáros
kirándulásokra, lovas kocsikázásra, horgászásra, illetve kedvelt program a téli hóesésben a lovas szán is. Erdők,
mezők, lankás dombok, gyönyörű természet, vadregényes tájak, hatalmas, szabadba csábító birtok lovakkal és
más háziállatokkal, kirándulásra ösztönző környék, ahol jó játszani, sportolni, wellnesselni, aktívan és
passzívan időt tölteni.
Rengeteg programmal várjuk vendégeinket, minden évszakban. Megteszünk mindent azért, hogy a
szállodánkban eltöltött napok életre szóló élményekkel ajándékozzák meg a hozzánk érkezőket.
Sándorné Fekete Bernadett
Head of Revenue & Reservation
Eventrend Hotels
Zichy Park Hotel
+36 70 1998 101

www.eventrend.hu
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Tündérkert Hotel, Noszvaj

A Tündérkert Hotel a Bükk déli kapujában fekvő Noszvaj központjában található. A vidéki hotel 36 szobája
családok, párok, baráti társaságok számára kínál kényelmes elhelyezést a szomszédos De la Motte kastélyt
körülölelő 9,5 hektáros kastélykert szomszédságában.
A kastélykertben bejárható a Tündérösvény, ami egy kalandos-mesés útvonal gyerekeknek és játékos kedvű
felnőtteknek. A családias szállodától gyalog vagy kerékpáron csupán pár percre találhatók a barlanglakások, a
síkfőkúti tó, az Attila forrás és a kaptárkövek is is könnyen elérhetők.
Az aktív pihenés fővárosában a Bükk közelsége rengeteg szabadtéri lehetőséget és számtalan túraútvonalat kínál
a mozgás szerelmeseinek, a kis falu pedig híres programjairól, vendégszeretetéről: kézműves lekvárjairól, házias
és kemencés ételeiről.

Sándorné Fekete Bernadett
Head of Revenue & Reservation
Eventrend Hotels

Tündérkert Hotel Noszvaj
+36 70 1998 101

www.eventrend.hu
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Szentesi Üdülőközpont

A Szentesi Üdülőközpont a festői szépségű Széchenyi liget és a várost átszelő Kurca folyó ölelésében található.
Sokrétű és színes kikapcsolódási és sportolási lehetőséget kínál az ide látogató vendégek részére.
Szolgáltatásainkat a természetet kedvelő, nyugodt pihenésre vágyó, de aktív sportolási lehetőségeket is kereső
vendégeknek ajánljuk.
Három hideg vizes úszómedencét, meleg termálvizes medencéket vehetnek igénybe, melyek kedvező élettani
hatásuk miatt pihenésre és feltöltődésre kiválóan alkalmasak. A gyermekek is megtalálják a szórakozási
lehetőségeiket, részükre pancsolómedencék, mini elefántos csúszdával vagy „gomba” csobogóval van kialakítva.
Valamint minden korosztály számára élményt jelentő anakonda-, kamikaze- és gyermek-csúszda teszik
színesebbé vendégeink kikapcsolódását.
Lehetőség nyílik búvárkodásra, horgászatra a Kurca folyó partján, teniszezés a szomszédos teniszpályán illetve
futás a Széchenyi ligetet körülölelő futópályán.
Az élményfürdőben különböző élménymedencék kerülnek kialakításra, illetve egy gyermekpancsoló és egy
pihenő részleg.
A wellness részlegben két termálmedence, a szauna parkban finn szauna, gőzkabin, infrakabin, élményzuhany,
csobbanó medence, Kneipp-medence, pihenő, sószoba, masszázs is megtalálható.
Elérhetőség: www.udulokozpont-szentes.hu
A LIGA Szakszervezetek tagjai számára 10% kedvezmény az alap-és teljes fürdőbelépő árából.
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Panoráma apartman ház, Hajdúszoboszló
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Szálláshely szakértő

A vállalkozásunk a Nyugat-Balatonon, Hévíz, Keszthely és környékén működik. A következő a
honlapunkon is szereplő apartmanok a mindenkori meghirdetett árából tudnánk 10% kedvezményt
biztosítani, amennyiben a foglalás közvetlenünk nálunk történik:
Keszthely:
Petit Paul Apartman - 4 fős családi apartman kis kert résszel közel a Balaton-parthoz
Napvirág Vendégház - saját kis burkolt udvar és parkoló, maximum 5 fő
Fecskefészek Apartman - új építésű, teraszos, maximum 6-fő

Prémium kategória:

Royal Relax Apartman - maximum 6 fő, közvetlenül a Balaton-parton a Royal Homes apartmanházban
Lakeside Family Apartment - maximum 6 fő, közel a Balaton-parthoz
Lakeside Studio Apartment - maximum 4 fő, közel a Balaton-parthoz

Hévíz:
Boróka Apartman - maximum 6 fő
Vál-lak Apartman - maximum 4 fő
Estella Apartman - maximum 4 fő
Sunshine Residence Lotus Apartman - új építésű, maximum 4 fő, a Sunshine Residence Apartmanházban, központhoz közeli

Prémium kategória:

5 csillagos hotel lakások a Spa Residence Carbona Apartmanházban a NaturMed Hotel Carbona Hévíz****superiorral egybeépülve,
1000 m2-es wellness részleg használattal
2 - 4 - 6 fős apartmanok
Gyenesdiás:
Happy Home Apartman - maximum 6 fő
Sandra Apartmanház - 2 db 2 fős és egy családi 5 fős ahol privát jakuzzi használat kérhető felár ellenében
Alsópáhok:
Ági Vendégház - maximum 7 fő
Bodzafa Apartman - maximum 6 fő, a Bobo Fun Park szomszédságában

Kiss Renáta
SZÁLLÁSHELY SZAKÉRTŐ
www.szallashelyszakerto.hu
Kiss Renáta +36303386857
Mészárosné Kiss Hajnalka +36306010293
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Zenit Hotel Balaton**** , Vonyarcvashegy
Zenit Hotel Balaton**** Wellness szálloda,
balatoni panorámás terasszal, gasztronómia
élményeket kínáló Bock Bisztró Balaton
éttermével, interaktív borászati kiállítótermével
Hévíz és Keszthely, valamint a Balaton part
közelében, Vonyarcvashegyen várja vendégeit.
Elegáns, modern berendezésű balatoni panorámás
szobák, összenyitható családi szobák, lakosztályok,
prémium lakosztály biztosítja vendégeink nyugodt pihenését.
A Zenit Hotel Balaton****-ban családdal is különleges élmény a pihenés. A hotel
környezete ideális gyermekes családok számára: csendes, biztonságos, tiszta levegőjű
helyen fekszik a Balaton Felvidéki Nemzeti Park mellett, erdős területen, mégis közel a
Balatonhoz. A legkisebbeket játszótér, kültéri játékok, a medencetérben gyermekmedence
csúszdával, a szálloda épületében pedig beltéri játszószoba várja.
Szállodánkban a rossz idő sem
akadálya az élmény teli
pihenésnek. Feszített víztükrű
medence pihenőágyakkal, belés kültéri jacuzzi, infraszauna,
jég-, és gőzkabin biztosítják a
teljes ellazulást. Finn szaunánk
minden hétvégén különleges szaunaprogramok helyszíne, ezt megelőzően vendégeinket
a wellness részleg vinoterápiás kezeléseivel, fürdőivel, masszázs-különlegességeivel
valamint kozmetikai kezelésekkel kényeztetjük.
Bock Bisztró Balaton éttermünk a hazai konyha gasztronómiai különlegességeivel
kényezteti vendégeinket. Várjuk szeretettel élőzenés borvacsora rendezvényeinkre, ahol
megismerkedhet a környék borászatainak kínálatával, és részese lehet a Bock
gasztronómiai ízélményének.
Ismerje meg a Festetics örökség részét képező Festetics Taverna borászati és
gasztronómiai pincemúzeumunkat is, ahol a látogatói élményt interaktív felületek,
digitális eszközök és tartalmak és 3 dimenziós filmek teszik emlékezetessé. Vegyen részt
tárlatvezetéssel egybekötött borkóstolóinkon, ízlelje meg a Balaton borait és vigye
magával kedvenceit a borszaküzletünk választékából.
A LIGA Szakszervezetek tagjai számára 15% kedvezmény a szállás és a wellness árából.
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