Boldog
gyermekek,
pihenő szülők!

Kedves Szülők és Nagyszülők!
Mi, szülők, pihenni érkezünk egy szállodába.
De a gyerekeink... ők valami egészen másért.
Kicsik vagy nagyok, fiúk vagy lányok,
félénkek vagy bátrak; őket a felfedezés, a kaland,
az izgalom és a játék hajtja.
Engedjünk teret olthatatlan vágyaiknak,
hagyjuk őket néhány napig önfeledten
játszani – és tegyük mindezt profi
animátorok irányításával!

Családok kényelmére
SZOBÁINK berendezése a legkisebbek
számára is praktikus és biztonságos:
összenyitható, pótágyazható szobák,
babaágy, gyermek ágynemű, gyermek
köntös, fürdetőkád, cumisüveg melegítő,
fellépő, WC szűkítő, bili, biztonsági
konnektordugó a szülők és a csöppségek
kényelmére.

Boldog gyermekek,
pihenő szülők!
Míg Önök pihennek, kipróbálják az élmény
vagy gyógymedencéket, vagy kényeztetik
magukat egy kellemes masszázzsal,
a gyerekek vígan játszhatnak animátorainkkal
és a Danubius Bubbles Club sárkányaival.

ÉTTERMEINKBEN a legválogatósabb
gyermekek is megtalálják a fogukra való
falatokat: gyermek menü, lurkó-büfé,
bébiételek, színes tányérok, poharak,
kanalak, etetőszékek mindenhol
rendelkezésre állnak.
Bükfürdőn és Hévízen izgalmas
VÍZI VILÁG nyűgözi le a kicsiket és
nagyokat egyaránt: élménymedencék,
gyermekmedencék, pancsolók,
vízsugárvető és csobogók igazi
élmény a kicsik számára.

Játék, mozgás, kikapcsolódás!
A bubbles club vidám ANIMÁCIÓS
PROGRAMJAI reggeltől estig kicsiknek és
nagyoknak: ügyességi és tréfás versenyek,
bölény- és kincsvadászat, indiánként
új területek meghódítása, gyerek olimpia
a medencében és a szárazföldön,
kalózhajó-festés, lufitekerés, mókás
állatgyurmázás, óriásbuborék-fújás
és számos kreatív játék, játékos fejtörők
és Bubbles Mini Disco!
Szállodáink gyermekbarát
környezete, parkjai,
a JÁTSZÓTEREK
és a kamaszoknak szánt
JÁTÉKTERMEK
az önfeledt szórakozást
garantálják
minden
korosztálynak.
A Bubbles Club
sárkányai akár
100%-OS
KEDVEZMÉNNYEL várják
a kicsiket
és nagyokat!

A
a Danubius szállodáiba!

sárkányai beköltöztek

Hotel Annabella***superior
„NYÁR, NAPFÉNY, CSOBBANÁS”

Minden gyerek megtalálhatja a neki való sárkány barátot és program típust,
csak követni kell a buborékokat… ahol buborék van, ott sárkány is van!

Balatonfüred központjában, a hangulatos
Tagore sétány közvetlen közelében,
tavasztól őszig, szezonálisan
nyitvatartó szálloda.
Ahol együtt pihen a család

Dragee
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(Drazsé) kisiskolás,
vagány, bátor, belevaló sárkányfiú.
Imád focizni és számháborúzni,
ő szervezi a csapatjátékokat
és a sportversenyeket.
És mint minden gyermeknél,
nála is kihagyhatatlan
megjegyezni kedvenc ételét,
a rántott húst
krumplival.

Dany
már nagyobb, 12 éves lesz.
Szófogadó, megbízható,
segítőkész, ezért szívesen rábízzák
az anyukák és apukák a kisebbeket.
Imád kirándulni, hegyet-völgyet,
sziklát mászni, de ha úgy tartja
kedve, sárkány szárnycsapásokkal
felreppen a faágak közé.
Az ő kedvenc étele
az almás pite.

8230 Balatonfüred, Deák Ferenc utca 25.,
Telefon: +36 87 889 400
E-mail: annabella.reservation@danubiushotels.com

• Nyitott és fedett úszómedence,
szauna és masszázs
• Saját strand a Balaton partján,
sportolási lehetőségek, vizibicikli,
strandkajak, kerékpárkölcsönzés
•	Parkfitnesz eszközök a kertben:
gyalogló, légben járó, derék- és
csípőformáló
• Családi olimpia, családi zumba,
családi foci

KÖRNYÉKBELI
PROGRAMAJÁNLATOK:
Balatoni sétahajókázás,
hatalmas játszótér a
Kiserdőben, kirándulás
a Koloska-völgyi
Vadasparkba,
látogatás a Veszprémi
Állatkertbe, vizisí, tenisz és
lovaglás a közelben.
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Tiko
most lesz 7 éves,
iskolába készül, de
– ahogy az a sárkányoknál
természetes – már tud
írni és olvasni.
Okos, szelíd, kedves
kis sárkány gyerkőc.
Kedvenc időtöltése a gyurmázás,
rajzolás, ragasztgatás, mindent
szeret, amit a kezeivel meg tud
formázni. Kedvenc étele
a borsófőzelék
virslivel.

Yoyo
sárkánykislány,
ő a legkisebb. Huncut,
kissé rendetlen és csintalan,
szereti a pancsolós, spriccelős
játékokat. Kedvenc étele a tejbegríz.
Ő még olyan kicsi, hogy csak
buborékfújó segítségével
tud buborékokat
eregetni.

GYERMEK
ÉLMÉNYVILÁG
Vízi sportok és játékok, játszótér,
filmvetítés, kincsvadászat, kvízjátékok,
öko suli, arcfestés, kreatív kézműves
foglalkozások, mozaikkép készítés,
aszfaltrajzverseny, izgalmas
társasjátékok, sorversenyek,
számháború, homokvárépítés,
minidisco

Hotel Marina***

„ALL INCLUSIVE CSALÁDI NYARALÁS”

8230 Balatonfüred, Széchenyi utca 26.,
Telefon: +36 87 889 500
E-mail: marina.reservation@danubiushotels.com

Tavasztól őszig, szezonálisan nyitvatartó szálloda
közvetlenül a Balaton partján, zöld
környezetben, hatalmas saját
stranddal.
Ahol együtt pihen a család
• Fedett medence, szauna, masszázs
• Kerékpárkölcsönzés és szörf
• Családi olimpia, családi zumba, családi foci, kvízjátékok
ALL INCLUSIVE ÉTTERMI KÍNÁLAT
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All inclusive kínálatunk az alábbi ingyenes étel- és
italfogyasztást tartalmazza:
07:00-11:00 Büféreggeli
11:00-18:00 Nemzetközi ételek, édességek és snackek: palacsinta, lángos, hurka, kolbász,
főtt kukorica, pizza és tészta, toast és
szendvics, sütemény, fagylalt, gyümölcsök
12:00-15.00
Büféebéd a szálloda éttermében
18:00-21:30
Büfévacsora gyermek sarokkal
Hetente 2 alkalommal nemzetek
konyhája, azaz magyar és más nemzetek
ételspecialitásai
07:00-24:00	Üdítő, kávé, tea
11:00-24:00
Folyóbor, csapolt sör
17:00-24:00
Hazai alkoholos italok (apperitifek
és pezsgőkoktélok)

KÖRNYÉKBELI
PROGRAMAJÁNLATOK
Balatoni sétahajókázás,
kirándulás a Koloska-völgyi
Vadasparkba, látogatás a Veszprémi Állatkertbe,
Annagora Aquapark élményfürdő,
Balatoni Bob Szabadidőpark,
Kalandsziget Tihany kalandpark,
Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóközpont,
Tihanyi Levendula Ház, lovaglás, tenisz,
go-kart és vízisízés
a közelben.
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GYERMEK
ÉLMÉNYVILÁG
Saját balatoni strand gyereklagúnával
és játékos sportolási lehetőségekkel:
mini-golf, trambulin, gokart, vízi bicikli
Játszótér: homokozóval, hintával,
mászókával és csúszdával.
Újdonság: Játszószoba! Animációs programok
reggeltől estig kicsiknek és nagyoknak!
Vízi sportok és játékok, filmvetítés,
kincsvadászat, öko suli, arcfestés, kreatív
kézműves foglalkozások, mozaikkép
készítés, aszfaltrajzverseny,
izgalmas társasjátékok,
sorversenyek, számháború,
homokvárépítés,
minidisco

Danubius Health Spa Resort Bük****
„NÁLUNK MINDEN BELEFÉR!”

9740 Bük, Európa út 1.,
Telefon: +36 94 889 400
E-mail: buk.reservation@danubiushotels.com

Hangulatos all inclusive szálloda
az ország nyugati határán,
a híres fürdővárosban.

Az allergia, a lúdtalp, a gerinc problémák
már a kicsi gyermekeket is érinthetik.
Nekik is szükségük lehet kellemetlen tüneteik
enyhítésére, gerincük és végtagjaik erősítésére.
Ebben segítenek a Danubius sárkányai:
- DANY tartásjavító programja
az egészséges gerincért
- torna és séta DRAGEE-val
az egészséges lábakért
- TIKO légzésterápiája az allergiás
tünetek megszüntetéséért.

Ahol együtt pihen a család
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JÁTÉKOS
EGÉSZSÉGPROGRAMOK
GYERMEKEKNEK

• Nyitott és fedett úszómedence, fedett termálmedence,
Jacuzzi, szauna, gőzfürdő, élményfürdő masszázsfúvókákkal, légbefúvókkal, sakk és kártyaasztalokkal,
szolárium
• Tágas zöld kert és napozóterasz pihenőágyakkal.
• Danubius Premier Fitness Studio, Emporium Wellness 		
& Beauty: kozmetikai kezelések, masszázs, manikűr, 		
pedikűr, fodrászat
• Wellness és egészségközpont, sóbarlang

ALL INCLUSIVE ÉTTERMI KÍNÁLAT

GYERMEK
ÉLMÉNYVILÁG

All inclusive kínálatunk az alábbi ingyenes
étel- és italfogyasztást tartalmazza:
17:00 - 10:00
10:00 - 12:00

Bőséges büféreggeli pezsgővel
Reggeli Plus: kávé, tea, péksütemények,
joghurt, gyümölcs
10:00 - 15:00 Teák és gyümölcs a gyógyászati részlegen
12:00 - 14:00 Büféebéd: levesek, saláták, zöldségek,
tészták, húsételek (magyaros- és
nemzetközi), grillezett és wokban készített
ételek, sütemény, palacsinta, gyümölcs.
Healthy Choice sarok a gyógyvendégeknek.
Gyermek ételek a büféasztalon.
14:00 - 17:30 Sütemény- és fagylaltkínálat, kávé, tea,
gyümölcs
15:00 - 17:30 Uzsonnabár: pizza, palacsinta, hot-dog,
meleg snack ételek stb.
18:00 - 22:00	Pezsgős büfévacsora: naponta változó
témaest, pl. tészta est, hal-est, olasz est,
magyaros ételek, grillvacsora
11:00 - 22:00 Alkoholmentes italok: ásványvíz, gyümölcs- és
zöldséglevek, tea, kávé
11:00 - 22:00 Folyó bor és csapolt sör

KÖRNYÉKBELI PROGRAMAJÁNLATOK:
KRISTÁLY TORONY - Kaland, élmény 3 szinten,
NAPSUGÁRPARK - Játszóház 1700 m2-en kicsiknek
és nagyoknak
Kneipp park, felnőtt sport park és gyermek
játszótér, öko-kalandozás, lovaglás, golfozás.

Pancsoló és élménymedencék, tini és
kamasz játéktermek, bowling és minigolf!
Fürdővilág élmény-, és gyermek medencékkel.
Önfeledt szórakozás, vidám animációs
programok reggeltől estig!
Sport all inclusive!
Térítésmentes szolgáltatások: tenisz a szabadban,
fallabda, asztalitenisz, minigolf, nordic walking,
petanque, csoportos gimnasztika programok
További sport szolgáltatásaink térítés ellenében:
fedett teniszpálya a fűtési szezonban, bowling,
kerékpárkölcsönzés, sporteszközök (ütők)
bérlése, játékok a -1. szinten (csocsó,
rex, biliárd, taifun, darts,
Xbox, Wii)

KÉNYEZTETÉS
FELNŐTT MÓDRA
Amíg anya szépül, a kislánya is
hercegnőnek érezheti magát, akár
a tejszínes-mézes, akár a csokoládés
pakolást választja. Távol az iskolától
talán még a körömfestés sem tilos:
körömmatricás lakkozással teljes
a boldogság! A gyermekmasszázs célja
hogy a fiatal vendégek is megismerjék
a masszázs jótékony hatásait és
kellemes érzetét, miközben javítja
a vérkeringést, a szövetek
oxigénellátását és az izmok
rugalmasságát.
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Danubius Health Spa Resort Aqua****
„KORLÁTLAN PIHENÉS,
			
ALL INCLUSIVE VAKÁCIÓ”

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 13-15.,
Telefon: +36 83 889 500
E-mail: aqua.reservation@danubiushotels.com

A hévízi termáltótól mindössze 300 m-re
fekvő, all inclusive szálloda.

Ahol együtt pihen a család
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• Élményfürdő fedett és szabadtéri medencével, fedett
termálfürdő, kerti úszómedence
• Kneipp-taposómedence
• Szaunavilág: finn szauna, infraszauna, textilszauna,
gőzfürdő és merülő medence, sókamra
•  Gyógy- és wellness központ, Emporium szépségszalon,
•  Fitness terem, napozóterasz
• Sportprogramok: aqua-fitness, reggeli és fitness torna,
gyalog- és kerékpártúrák, asztalitenisz
• Nordic walking

ALL INCLUSIVE ÉTTERMI KÍNÁLAT
All inclusive kínálatunk az alábbi ingyenes
étel- és italfogyasztást tartalmazza:
7:00 - 10:00
10:00 - 11:00
12:00 - 14:00

15:00 18:00 -

11:00 10:00 18:00 -

Bőséges büféreggeli
Kontinentális reggeli későn kelőknek
Könnyű büféebéd - Danubius Healthy Choice:
levesek, saláták, zöldségek, tészták, grillezett
és wokban készített ételek, sütemény,
palacsinta, gyümölcs
17:00 Délutáni kényeztetés: sütemény, fagylalt,
kávé, tea
21:00 Büfévacsora: változatos elő- és főételek,
sajtok, desszertek. Hetente egyszer
magyaros vacsoraest.
22:00 Alkoholmentes italok (ásványvíz, gyümölcsés zöldséglevek), tea, kávé italbüféről
15:00	Gyógyteák és gyümölcs a gyógyászati hallban
21:00 A vacsorához csapolt sört és házi borokat is
felszolgálunk

JÁTÉKOS
EGÉSZSÉGPROGRAM
GYERMEKEKNEK

KÖRNYÉKBELI
PROGRAMAJÁNLATOK:
• Festetics állatpark és
simogató: Magyarországon 		
honos háziasított állatok várják
a családokat.
• Dinópark Rezi: a park 			
visszakalauzol 230 millió
évvel ezelőtti időkre.

TIKO légzésterápiája az allergiás
tünetek megszüntetéséért.
1 egyéni játékos légzőtorna
(15') + 1 sóbarlang kezelés
(meseolvasással
egybekötve, 45')

GYERMEK
ÉLMÉNYVILÁG
Pancsoló és élménymedencék, játszótér
és játszóház, folyamatos programok!
Gyermek fürdővilág: kerti gyermekpancsoló,
2 fedett gyerekmedence csúszdával,
vödörzuhannyal, vízsugárvetővel
Játszótér a kertben és játszóház
a legkülönfélébb színes játékokkal felszerelve
Önfeledt szórakozás, vidám animációs
programok reggeltől estig kicsiknek
és nagyoknak!

Szeretne aktuális
programjainkról értesülni?
Legyen gyermekével együtt
a Danubius Bubbles Club tagja
és iratkozzon fel hírlevelünkre!
Gyűjtsön pontokat és élvezze
a Danubius EuroPoints
törzsvendégprogram előnyeit!
danubiushotels.hu/bubblesclub
Jelentkezés: online a weboldalunkon, vagy postázza
a kitöltött jeletkezési lapot ügyfélszolgálatunkra.
A jelentkezési lapon megadott adatok kezelése
a törzsvendég programban való részvétel erejéig tart.
Törzsvendég program tagságát a dep@danubiushotels.com
vagy hírlevél esetén a hirlevel@danubiushotels.com e-mail címen
bármikor lemondhatja. Gyermeke nevének, születési adatainak
megadása esetén névre szóló születésnapi meglepetést küldünk.
Az adatok kezeléséről bővebb információ az Adatvédelmi
Tájékoztatóban található: danubiushotels.hu/adatvedelem
A Danubius Bubbles Club a Danubius EuroPoints törzsvendég
program része.
Részvételi feltételek a danubiuseuropoints.hu oldalon találhatók.
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Danubius EuroPoints tagok részére
Szülő/gondviselő neve: ......................................
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Keresztnév: .......................................................

2. Gyermek adatai:
Családi név: .......................................................
Keresztnév: .......................................................
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Születési év/hónap/nap: ....................................
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Születési év/hónap/nap: ....................................
3. Gyermek adatai:
Családi név: .......................................................
Keresztnév: .......................................................
Születési év/hónap/nap: ....................................
Hozzájárulok, hogy a Danubius Zrt. részemre egyedi
ajánlatot és gyermekprogrammal kapcsolatos hírlevelet küldjön és az e célból fent megadott személyes
adatokat kezelje.
100 EuroPontot adunk ajándékba minden hírlevélre
feliratkozó Danubius EuroPoints tagnak.

DÁTUM:
				

...................................
Aláírás

Aláírásommal igazolom, hogy a Danubius EuroPoints törzsvendég program részvételi feltételeit tudomásul veszem és
az itt közölt személyes adataim a valóságnak megfelelnek.

Danubius Hotels Group
1372 Budapest 5., Pf.: 485
Tel: (+36 1) 889 9999
Fax: (+36 1) 889 4111
E-mail: reservations@danubiushotels.com
danubiushotels..hu/bubblesclub

