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Pont Önnek

DANUBIUS
AJÁNDÉKKÁRTYA

Csatlakozzon megújult
törzsvendégprogramunkhoz,
pontjai most forintot érnek!
Gyűjtse a pontokat és váltsa be
változatos élményekre szállodáink
éttermében, wellness fitnesz
és szépség részlegén!
A részletekért látogassa meg
weboldalunkat vagy
kérje a EuroPoints
tájékoztató füzetet
a szállodai recepción!

Szállodai élmények

ajándékba!

danubiuseuropoints.hu

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 választás szabadsága

a kaland, az izgalom és a játék hajtja. Engedjünk teret olthatatlan
vágyaiknak, hagyjuk őket néhány napig önfeledten
játszani – és tegyük mindezt profi animátorok irányításával!

Lepje meg egy különleges ajándékkal szeretteit, barátait, munkatársait vagy
üzleti partnereit, akik szabadon eldönthetik, melyik Danubius élményt választják.

A Danubius családbarát szállodáiban Balatonfüreden,
Bükfürdőn és Hévízen színes animációs programok szórakoztatják

} WELLNESS HÉTVÉGE

a gyermekeket, hogy a felnőttek nyugodtan kikapcsolódjanak – vagy

} FRISSÍTŐ MASSZÁZS

éppen bekapcsolódjanak…

} GYERTYAFÉNYES VACSORA

Izgalmas sport játékok, kreatív műhely, vizes

} FITNESS BÉRLET
Az ajándékkártyát megvásárolhatja szállodáink recepcióján vagy online a weboldalunkon:
danubiushotels.hu/ajandekkartya

kalandok reggeltől estig a Danubius sárkányaival.

danubiushotels.hu/bubbles-club

KEDVEZMÉNYEK NYUGDÍJASOKNAK

Az élmények
negyedét
mi álljuk!
kedvezmények

25%

Akár
kedvezmény

Töltse aktívan jól megérdemelt pihenését és használja ki a korlátlan
szabadság nyújtotta lehetőségeket. Foglaljon „NYUGDIJAS” jelszóval
és válogasson kedvére magyarországi szállodáink ajánlataiból,
melyekből 15%* kedvezményt nyújtunk nyugdíjas igazolvánnyal
rendelkező vendégeink részére.
Tegye teljessé pihenését; egyes wellness kezeléseinket is kedvezményes áron veheti igénybe.

Családi nyaralás, előfoglalási kedvezménnyel
Megéri már most gondolnia a nyárra, hiszen előfoglalási ajánlatukkal
akár 25% kedvezménnyel pihenhet! A Danubius wellness szállodáiban
ingyenes gyermekprogramok és felhőtlen családi kikapcsolódás várja!
Telefon: +36 1 889 9999 E-mail: info@danubiushotels.com
danubiushotels.hu

*közvetlenül a szállodánál történő foglalás esetgén.
Foglaláskor kérjük jelezze, hogy nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezik és érkezéskor mutassa fel
azt a recepción.

Részletek:
danubiushotels.hu/nyugdijas-kedvezmeny
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BALATONI NYARALÁS

&

szálloda
család
Balatonfüred

danubiushotels.hu

Hotel Marina***
Hotel Annabella***superior
}} Élvezze a Balaton hűsítően selymes vizét, próbálja ki
a gyerekbarát strandokat, vegyen részt egy hajós
kiránduláson, gyönyörködjön az esti naplementében!
}} A Danubius Bubbles Club színes programválasztéka
izgalmas sportjátékokkal, vizes kalandokkal, kreatív
kézműveskedéssel teszi boldoggá a gyerekeket,
amíg a szülők nyugodtan pihennek.

}} all inclusive balatoni nyaralás a Hotel Marinában 17 250 Ft / fő / éj
ártól kétágyas szobában
}} balatoni pihenés félpanziós ellátással a Hotel Annabellában
16 500 Ft / fő / éj ártól kétágyas szobában
}} Foglaljon előre a 15-25% előfoglalási kedvezményért!
}} Gyermekkedvezmény: 0-5 éves korig a szülők szobájában ingyenes,
6-13 éves korig 4 800 Ft-15 000 Ft/gyermek/éj, 14 éves kor felett felnőtt ár.

tipp!

Kellemes sétát ígér az árnyas Tagore-sétány,
ahol az első fát a névadó indiai költő ültette
hálából, gyógyulásáért. Azóta hírességek sora
követte a hagyományt, például Göncz Árpád és
Farkas Bertalan. Látogasson el Jókai Mór vagy
Blaha Lujza villájához!
Ha kirándulásra vágyik, a Lóczy-barlanghoz vagy
a Jókai-kilátóhoz szép túraútvonalak vezetnek.
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CSALÁDI ALL INCLUSIVE PIHENÉS

WELLNESS CSOBBANÁS – ALL INCLUSIVE

Hévíz, Bükfürdő
Danubius Health Spa Resort Aqua****
Danubius Health Spa Resort Bük ****
}} Bőséges büféreggeli, büféebéd és büfévacsora,
11-22 óráig alkoholmentes italok korlátlan fogyasztása
}} Gyermekeknek: Bubbles Club plüss sárkány
}} Felnőtteknek: 1 üveg pezsgő szobai bekészítés érkezéskor,
valamint fejenként 1 alkalommal 20 perces wellness masszázs
}} Nyitott és fedett úszómedencék
}} Wellness, fitness és egészségmegőrző programok széles választéka
}} Gyerekfoglalkozások a Bubbles Club szakképzett animátoraival

}} 2 éjszakás családi all inclusive hétvége
37 200 Ft / felnőtt / 2 éj ártól kétágyas szobában
}} Gyermekár: 0-5 éves korig a szülők szobájában ingyenes, 6-13 éves korig
16 200 Ft / gyermek / 2 éj ártól, a szülők szobájában való elhelyezéssel.

tipp!

Az ünnepekhez kapcsolódó
családi programjaink a következő
oldalakon olvashatók,
állandó animációs programjaink pedig
a weboldalon érhetők el:
danubiushotels.hu

Hévíz, Bükfürdő
Danubius Health Spa Resort Aqua****
Danubius Health Spa Resort Bük ****
}} Ejtőzzön termálvizeinkben, frissüljön forró
szaunáinkban és élvezze a kényeztetés pillanatait!
}} Danubius élményfürdők, szaunák, wellness- és
sportprogramok – gyerekkedvezmények – gazdag
büféreggeli valamint vacsora vagy all inclusive
ellátás!

}} 4 éjszaka „csobbanás” 20% kedvezménnyel 57 600 Ft / fő / 4 éj ártól
kétágyas szobában
}} Gyermekár: 0-5 éves korig a szülők szobájában ingyenes, 6-13 éves korig
8 000 Ft / gyermek/éj a szülők szobájában (min. 4 éjszaka foglalása esetén).
}} Foglaljon előre további kedvezményekért!

tipp!

Az allergia, a lúdtalp, a gerinc problémák nemcsak a felnőtteket, de már a kicsi
gyermekeket is érinthetik. Kösse össze szállodai pihenését gyermeke kezelésével,
hogy tisztuljon a légzése, egyenesedjen a tartása, egészséges legyen a járása.

Az egészségprogramok megelőzésre is kiválóan alkalmasak!
Keresse játékos egészségprogramjainkat a weboldalon:
Hapci mentes övezetben - Lélegezz fel TIKO-val!
Le a cipővel! - DRAGEE-val az egészséges lábakért
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Húzd ki magad! - DANY tartásjavító programja

9

TEMATIKUS CSALÁDI AJÁNLATOK 2016
Bük, Danubius Health Spa Resort Bük ****

DÍNOM DÁNOM HÚSVÉT
2016. március 25-28.

GYEREKNAP: SÁRKÁNYOK BIRODALMA
2016. május 27-29.

BÜK

}} Húsvéti nyuszik, hímes tojás, illatos sonka és kalács – ilyen a húsvét
nálunk pihenéssel, aktív kikapcsolódással, családi programokkal!
Gasztronómia:
}} Nagypénteki böjti büfé halakkal és tésztabárral, húsvéti ünnepi
büfék sonkaszeleteléssel, tojással, húsvéti desszert büfével.
Animációs programok:
} Nyuszisimogató a kertben, tojásfestés több technikával,
Tiko egyedi tojásműhelye, locsolóversek és locsolkodási szokások
tanítása fiúk és apukák részére. A húsvéti nyuszi tréfája, avagy
tojáskereső expedíció. Óriás tojásfestés, húsvéti nyuszik meglepetés
asztala, óriás tojásfa díszítő verseny Danyvel, nyuszi bajnokság.

MAJÁLIS 2016. április 29 - május 1.
}

Rügyező fák, illatozó virágok, döngicsélő méhecskék
– élvezzük együtt a TAVASZ örömünnepét Bükfürdőn!
Májusfaállítás hagyományőrző együttes részvételével.
Animációs programok:
} Májusfa díszek Tikóval, fröccsentett képek, sárkány
majális, arcmaszatolás mindenkinek, szalagos játékok.

PÜNKÖSD 2016. május 13-16.
} Kié lesz a pünkösdi királyság? Hogy áll Dragee-nak a korona?
Pünkösd ünnepén izgalmas kérdésekkel és válaszokkal várjuk
a család apraja-nagyját.
Animációs programok:
} Pünkösdi ajándékműhely, virágkoszorú, korona és jogarkészítés Tikóval,
pünkösdi sminktitkok, pünkösdi koronakeresés
Dragee-val, pünkösdi családi olimpia,
pünkösdi király és királyné választás,
koronázási ceremónia.
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} Pihenő szülők, boldog gyerekek, játékos sárkányok.
Izgalmas sportversenyek, kreatív műhely, vizes kalandok
reggeltől-estig a Danubius sárkányaival.
Animációs programok:
} Sárkánytojások törése, lovagi játékok, Tiko óriásbuborékja, óriás Jenga az egész családnak,
sárkány foci bajnokság. Sötétedés után zseblámpás sárkánytojás kereső expedíció.
Készíts saját sárkányos címert a négy jó baráttal!

BABA-MAMA IDEJÖJJÖN!

2016. szeptember 16-18.

}} Itt jó lenni kismamának és babának! Mese, zene, torna - minden,
ami baba és mama. A programokat 4 éves korig ajánljuk.
Animációs programok:
}} Gyerekdalok és mondókák tárháza, zeneovi, tapicskoljunk együtt!
Mesetorna, mesedélután kakaóval a sóbarlangban.
Babajnokság: játékos verseny az egész családnak (pelenkadobó
verseny, „motoros találkozó”, stb), Yoyo bulija.

EZ EGY MESÉS HÉTVÉGE
2016. szeptember 30 - október 2.
}} Tágra nyílt szemek, szárnyaló
képzelet – gyermekeink szemei előtt
varázslatos világ nyílik meg,
mikor mesét hallgatnak.
}Nem
}
lesz ez másképp
ezen a hétvégén sem!
Animációs programok:
} Bábkészítés, mesefigurák
készítése üvegfestékkel,
bábelőadás tanulása és bemutatása
a szülők részére, mesedélután a sóbarlangban,
családi mesevetítés pop-corn-nal és forró csokival,
Yoyo kedvenc meséi: kvízjáték, Dragee óriás társasjátéka
Meseországból, fantázia torna, egyszerű, de nagyszerű
varázslatok Danyvel (rafinált bűvész trükkök tanulása).
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TEMATIKUS CSALÁDI AJÁNLATOK 2016
Hévíz, Danubius Health Spa Resort Aqua****

HÚSVÉTI KALANDOK
2016. március 25-28.

Hévíz

Animációs programok:
}} Kézműves foglalkozások, Dragee és Dany Sárkánytábora:
tornák minden mennyiségben! Húsvéti szokások Danyvel,
sárkányos locsolkodós, tojásgurító bajnokság, stb.
Kamasz-tavasz, média suli, nyuszi disco, tojáskereső.

TRÉFÁS ÁPRILIS

2016. április 29 - május 1.

Animációs programok:
}} Kézműves foglalkozások, Sárkány Twister
bajnokság, óriás társas, Dragee Olimpia, Dany
környezeti vetélkedője: „Sárkány ellen sárkányfű”,
esti sárkány-fogathajtó, tréfa disco, szerencsekerék.

MAJÁLIS – PÜNKÖSD - GYEREKNAP
2016. április 29 – május 1.
2016. május 13 – 16.
2016. május 27 –29.
SÁRKÁNYOK BIRODALMA
2016. május 27-29.
Animációs programok:
}} Kézműves foglalkozások: ajándékműhely,
díszes legyezők, lufi csodák, Tikó gyurmanap,
Készíts saját játékot!
}} Nyalóka kereső, célbadobós, ünnepi versek,
vattacukorgyár, Dany elvesztett kincsesládája,
Bubbles Disco, anyák napi köszöntő,
esti foszforeszkáló party.

12

HURRÁ ITT A NYÁR!
június – július - augusztus
}} Kézműves foglalkozások: tengeri kincsek, minihőlégballonok,
aquaticum bámulatos világa, utazás a föld körül.
}} Dragee és a nagy csobbanás, sárkányos vízi játékok, Yoyo kedvencei,
Dragee úszónaci versenye, média suli, családi est, stb.

ITT VAN AZ ŐSZ…
}}Kézműves foglalkozások: természet csodái Tikóval, alma nap,
csinosítsd az iskolatáskád, kedvcsinálók a tanuláshoz, iskolatáska
cipelő verseny, sárkányfoci, természet kincsei Danyvel, sárkányos
ügyességi versenyek. Így mocorogj a szünetekben! - egyszerű
átmozgató gyakorlatok az iskolai szünetekre.

AZ EGÉSZSÉG JEGYÉBEN
}} Kézműves foglalákozások: madárijesztők, Tikó falevél
gyűjteménye, parafadugó figurák, díszes tobozok,
őszi kosarak stb. Egészség labirintus Danyvel, Dragee
kedves játékai. Mozogj sokat Sárkány módra!
Íz kvíz, mélabú feledő, kalandjárat Danyvel,
Bubbles disco, őszi ki mit tud?
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WELLNESS EXPRESS

&

szálloda
wellness
danubiushotels.hu

HÉVÍZ, SÁRVÁR
Danubius Health Spa Resort Hévíz **** superior
Danubius Health Spa Resort Sárvár
}} Kényeztesse magát egy kellemes wellness
hétvégével, töltődjön fel energiával
Hévízen, vagy Sárváron!
}} Danubius élményfürdők, szaunák,
wellness- és sportprogramok, gazdag
büféreggeli és vacsora.

}} 2 éjszakás wellness express 22 500 Ft / fő / 2 éj ártól kétágyas szobában
}} Foglaljon előfoglalási kedvezménnyel!

tipp
Kényeztesse magát egy kellemes wellness hétvégével,
töltődjön fel energiával Hévízen, Bükfürdőn, Sárváron
vagy Budapesten!

!

Az illatokkal, aromákkal
végzett kényeztető kezelések még
teljesebbé teszik a pihenést:
Talpmasszázs levendulás méhviasszal,
vagy egy melegolajos mécsesmasszázs.
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WELLNESS EXPRESS - ALL INCLUSIVE

WELLNESS CSOBBANÁS

Budapest, Hévíz, Sárvár
HÉVÍZ, BÜKFÜRDŐ

Danubius Health Spa Resort Margitsziget**** superior
Danubius Grand Hotel Margitsziget**** superior
Danubius Health Spa Resort Helia****
Danubius Health Spa Resort Hévíz**** superior
Danubius Health Spa Resort Sárvár

Danubius Health Spa Resort Aqua****
Danubius Health Spa Resort Bük ****
}} Termálmedencék, wellness- és
élményfürdők, szaunavilág, fitness,
szépségszalon, All Inclusive gasztronómiai
kényeztetés, és mindez odafigyeléssel,
kedvességgel, harmóniában
a természettel.

}} 2 éjszakás wellness express 29 700 Ft / fő / 2 éj ártól kétágyas szobában
}} Foglaljon előfoglalási kedvezménnyel!

tipp

!

A wellness elengedhetetlen
kiegészítői a szépítő fürdők és
feszültségoldó kezelések.
Próbálja ki a Kleopátra fürdőt, vagy
az anti-cellulit hatású vörösboros fürdőt.
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}} Ejtőzzön termálmedencéinkben, frissüljön forró
szaunáinkban és élvezze a kényeztetés pillanatait!
}} Danubius élményfürdők, szaunák, wellness- és
sportprogramok, gazdag büféreggeli és vacsora.

}} 4 éjszaka „csobbanás” 20% kedvezménnyel 44 800 Ft / fő / 4 éj
ártól kétágyas szobában
}} Foglaljon előre további kedvezményekért!

!

Tegye teljesebbé sportolással
pihenését! Danubius Premier
Fitness klubjaink Budapesten és
Hévízen, több helyszínen várják csoportos
edzésekkel, pilates, jóga és gerinctorna órákkal.
premierfitness.hu

tipp
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fürdőkúra

&

szálloda
egészség
danubiushotels.hu

Budapest, HÉVÍZ, BÜKFÜRDŐ, SÁRVÁR
Danubius Health Spa Resort Margitsziget**** superior
Danubius Grand Hotel Margitsziget**** superior
Danubius Health Spa Resort Helia****
Danubius Health Spa Resort Hévíz**** superior
Danubius Health Spa Resort Sárvár
}} Legyen szó akár pihenésről, betegségmegelőzésről vagy gyógyulásról,
a hagyományos fürdőkúrák a legjobb megoldást kínálják.
}} Egy hét az egészség jegyében: szakorvosi vizsgálat és az orvos által
előírt 6 gyógykezelés garantálja a jó közérzetet.

}} 7 éjszaka fürdőkúra 114 400 Ft / fő ártól kétágyas szobában

tipp

!

Akár otthon is élvezheti
a hévízi gyógyiszap
jótékony hatását.
Próbálja ki a hévízi gyógyiszapot tartalmazó
Danubius Care Collection termékeinket!
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Léböjt kúra

Fogyókúra

Hévíz, SÁRVÁR
Danubius Health Spa Resort Hévíz****superior
Danubius Health Spa Resort Sárvár
}} Szeretné Ön is szervezetét
méregteleníteni, testben és lélekben
egyaránt megújulni? Csatlakozzon
méregtelenítő és karcsúsító léböjt
kúránkhoz!
}} A vezetett böjtök megkönnyítik a diéta
betartását: speciális ellátás, táplálkozási
tanácsadás, szakorvosi vizsgálat és
kezelések.

}} 7 éjszaka egészség 134 900 Ft / fő ártól kétágyas szobában

tipp

!

Egészítse ki megtisztulását
lazító és revitalizáló holt-tengeri
sósmasszázzsal és nordic walking
tréninggel!
Hozza el barátnőjét, vagy társát, együtt
könnyebb a diéta betartása.
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Budapest, SÁRVÁR
Danubius Health Spa Resort Margitsziget ****superior
Danubius Health Spa Resort Sárvár
}} Megújulás könnyedén! Speciális, dietetikus által
összeállított kalóriaszegény ellátás, napi 5 étkezéssel.
}} Csoportos tornaprogramjaink, méregtelenítő és
kényeztető kezeléseink a karcsú vonalak mellett
energiával is feltöltik.

}} 7 éjszaka a szép vonalakért 170 000 Ft / fő
ártól kétágyas szobában

tipp

!

A sárvári arborétum és
a Margitsziget hatalmas zöld parkja kiváló
helyszín a diétát kiegészítő könnyed mozgáshoz.
Béreljen kerékpárt, vagy fedezze fel
a Margitszigetet bringó-hintóval!
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&

szálloda
bor
danubiushotels.hu

GYŐR
Hotel Rába City Center ***
}} Járjon utána a barokk város évszázados
legendáinak és gyűjtsön feledhetetlen
élményeket Győrben! A Hotel Rába
a kulturális kalandozások és gasztro séták
tökéletes kiindulópontja.
}} Látogasson el az 1000 éves Pannonhalmi
Főapátságba, amelyet az UNESCO
világörökségi helyszínnek nyilvánított
és kóstolja meg a Pannonhalmi Apátsági
Pincészet kiváló borait!

}} 2 éjszakás győri hétvége büféreggelivel 17 820 Ft / fő / 2 éj ártól
kétágyas szobában

!

Győri Fröccsnapok
és Győri Legendák Napja:
2016. július 15 - 2016. július 17.
Magyar Hagyományok fesztiválja:
Pálinka-, és néptáncfesztivál:
2016. szeptember 16-18.
Győr, Széchenyi tér, belvárosi utcák

tipp
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&

szálloda
kultúra
danubiushotels.hu

pécs
Hotel Palatinus City Center ***superior
}} Fedezze fel a gyönyörű mediterrán várost!
}} Egy kora tavaszi kirándulás garantáltan
feltölti élményekkel. Barangoljon a
hangulatos belvárosban, túrázzon a
Mecsek csodás erdeiben, vagy látogasson
el a híres Villányi borvidékre és a püspöki
pincészetbe – az élmény feledhetetlen lesz!
}} Legyen a vendégünk Pécs legpatinásabb
szállodájában,
a 100 éves Hotel Palatinusban!

}} 2 éjszakás pécsi hétvége büféreggelivel 12 600 Ft / fő / 2 éj ártól
kétágyas szobában

tipp
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!

Tegyen egy kellemes
kirándulást a Mecsek
kijelölt ösvényein,
mielőtt megpihenne
egy jól kiérdemelt esti
borkóstoláson!

25

Zsolnay varázslat Pécsett

Zsolnay varázslat Pécsett
Csokoládé Karnevál:
2016. március 5-6.
}} Kézműves csokoládék vására, előadások,
gyerekprogramok.

Bor, Mámor, Pécs:
2016. május 4-8.
} Ízek, illatok, tájak,
hangulatok – ízelítő a régió gasztronómiájából
(borászatok, sajttermelők, pálinkafőzők, kézműves termékek).
} A fesztivál ideje alatt koncertek a Széchenyi téren.

Zsolnay Piknik: 2016. május 20-22.
}} Igazi békebeli piknik a Zsolnay Negyedben koncertekkel,
jó hangulatú programokkal.

IV. Pécsi Családi Színházi Fesztivál:
2016. május 29 - június 5. Színház nem csak nagyoknak
} Magyarország kedvenc családi darabjai Pécsett.

Sétatér Fesztivál: 2016. június 19-26.
} Pécs egyik tradicionális rendezvénye, mely csaknem 20 éve várja
a régió borászata és gasztronómiája iránt érdeklődőket.

pécs
Hotel Palatinus City Center ***superior
}} 1 napra szóló belépőjegy a Zsolnay Negyed
területén található összes kiállításra
}} kézműves sütemény és kávé/tea a Café
Griff kávézóban (Zsolnay Negyed)
}} Bon-bon kóstoló a Csoko-Láda csokoládéboltban egyedi ízlésnek megfelelően
(Zsolnay Negyed)

}} 2 éjszaka Zsolnay varázslat Pécsett félpanziós ellátással
23 900 Ft / fő / 2 éj ártól kétágyas szobában
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Zsolnay Fényfesztivál:
2016. július 1-3.
} Napközben színes programok Pécs
2000 éves múltjának bemutatásával,
este pedig fényárba borul a belváros.

Szamárfül Családi Fesztivál:
2016. augusztus 19-21.
} Gyerekfesztivál a Zsolnay Kulturális
Negyedben, hogy emlékezetesen
záruljon a nyári szünet.
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Városi kalandok Győrben

Budapest kincsei

győr
Hotel Rába City Center ***

Budapest
}} 2 éjszaka kulturális feltöltődés
félpanziós ellátással

}} Kalandozzon a kultúra városában! Töltsön
el néhány napot Győrben! A számtalan
látnivaló mellett a város programajánlata is
rendkívül vonzó.
}} Egy koncert, színes fesztivál, vagy a Győri
Balett előadása után csábító a Belga
Étterem és Söröző különleges kínálata.

tipp

kétágyas szobában

kétágyas szobában

tipp

Győri Tavaszi Fesztivál:
2016. március 15. - 2016. március 31.
Belvárosi utcák

Négy Évszak Fesztivál Nyárnyitó
koncert: 2016. június 18.
Dunakapu tér

}} Töltsön el néhány igazán mozgalmas napot csodálatos fővárosunkban!
}} A híres Gellért fürdőhöz közvetlenül csatlakozó patinás Danubius Hotel Gellért hangulatos
belső terekkel nyújt kényelmet és kikapcsolódást.
}} Ajánlatunkkal meginvitáljuk a Magyar Nemzeti Galériába, és a Gundel étterembe, ahol egy
finom kávéval és Gundel palacsintával kedveskedünk.

}} 2 éjszaka Budapest kincseinek felfedezése 38 500 Ft / fő / 2 éj ártól

!

Győri Édes Napok:
2016. május 28. - 2016. május 29.
Széchenyi tér
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20 870 Ft / fő / 2 éj ártól

Danubius Hotel Gellért

Győrkőcfesztivál: 2016. július 1-3.
Radó-sziget, ágyúk, víziszínpad,
Széchenyi tér, belvárosi utcák,
Barátság Sportpark
Barokk Esküvő: 2016. augusztus 12-14.
Dunakapu tér

!

Térjen be a szálloda
megújult sörözőjébe,
amely modern, fiatalos
enteriőrrel, innovatív magyar
konyhával és egy rendkívül
kreatív séffel büszkélkedhet.
Látogasson el a Gellért fürdőbe,
ahová a szálloda egyszeri
díjmentes belépőt biztosít.
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Pihenés Szovátán

&

szálloda
külföldi utazás
danubiushotels.hu

SZOVÁTA
Danubius Health Spa Resort Sovata****
Danubius Health Spa Resort Bradet****superior
}} Pihenjen és töltődjön fel az erdélyi Kelemen Havasok
lábánál, a székely sóvidéken, Szovátán!
}} Élvezze télen is a sós vizet a szálloda medencéjében,
melyet a Medve-tó vize táplál!
}} Tegyen többet egészségéért!
Szakorvosunk 15 kezelésből álló személyre szabott
programot állít össze Önnek.

}} 5 éjszaka prevenció kúra 109 900 Ft / fő / 5 éj ártól félpanziós
ellátással

tipp

!

Tekintse meg Szováta
templomait, az egykori román
királyi nyári palotát és a csodaszépen
faragott székely kapukat!
Látogatása alatt érdemes tenni egy
kirándulást a Gyilkos-tóhoz, a Békásszoroshoz vagy a parajdi sóbányába.
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Pöstyéni ízelítő

Wellness Marienbadban

MArienbad
Pöstyén

Danubius Health Spa Resort Nové Lázně*****,
Centrální Lázně****superior, Maria Spa****superior,
Hvĕzda****superior, Imperial**** superior,
Grandhotel Pacifik**** superior, Butterfly****superior
Spa Hotel Vltava****, Spa Hotel Svoboda***

Danubius Health Spa Resort Thermia Palace*****, Esplanade****
Spa Hotel Grand Splendid***, Pro Patria**
Hotel Jalta**, Vila Trajan***

}} Mariánské Lázně (Marienbad), a nyugat-csehországi
festői kisváros egy hegyekkel, erdőkkel védett völgyben
fekszik. Romantikus hangulatát 18-19. századforduló óta
a mai napig megőrizte.
}} A környéken mintegy 1000 különböző gyógyforrás tör a
felszínre. A kezelések és hatásuk a természetes források
CO2 tartalma miatt egyedülállóak az egész világon.

}} Pihenjen és gyógyuljon a 900 éves múlttal rendelkező
fürdővároskában, és a fürdősziget hatalmas parkjában, Pöstyénben!
}} Próbálja ki a termálvíz és a kénes iszap jótékony hatását.
Élvezze a szaunákat, a bel- és kültéri medencéket, a golf- és
teniszpályát, de kerékpározhat, bowlingozhat is az aktív
kikapcsolódás jegyében!
}} Ízlelje meg éttermeinkben a szlovák konyha specialitásait:
a sztrapacskát vagy a pompost!

}} 2 éjszaka wellness pihenés 109 EUR / fő / 2 éj ártól
félpanziós ellátással

tipp
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Regenerálódjon a Kneipp gyógynövény fürdőben
vagy élvezze az iszapmedence fürdő jótékony hatását!

}} 2 éjszaka mini relax 116 EUR / fő / 2 éj ártól

tipp

!

félpanziós ellátással és kezelésekkel

Fedezze fel a környék látnivalóit:
Teplá, a 12. századi premontrei kolostor
csodálatos könyvtárral;
Loket, középkori vár porcelán kiállítással;
Kladruby, a 12. században alapított bencés rendi
kolostor; Karlovy Vary, a fürdőváros
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London, a világváros

london
Danubius Hotel Regents Park****

}} Modern szálloda évtizedes hagyományokkal London központjában,
kitűnő közlekedési adottságokkal
}} Metrómegálló a közelben, buszmegálló közvetlen a szálloda előtt.

Aktuális árakért és bővebb információért
látogasson el a weboldalunkra:
london.danubiushotels.hu

tipp

!

Kóstoljon bele az igazi londoni életbe! Az előkelő
Regent’s Parktól, központi elhelyezkedése révén,
könnyedén elérhető London két figyelemreméltó kerülete:
a Primrose Hill híres sztárjainak és filmcsillagainak (például Jude
Law, Gwen Stefani, Tim Burton) házától csupán egy rövid sétára,
a park másik oldalán, Camden Town, az úgynevezett bohém
negyed található.
A Stabels market üzleteiben angol régiségek között igazi kincsekre
lehet bukkanni, de Londonban járva nem szabad kihagyni a híres
Big Bent, a Tower-hidat és Sherlock Holmes otthonát sem.
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Danubius Hotels Group
Danubius Ügyfélszolgálat
és Központi Szobafoglalás
Telefon: (+36 1) 889 9999
Fax: (+36 1) 889 4111
E-mail: reservations@danubiushotels.com
Még több ajánlat honlapunkon:
danubiushotels.hu
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