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Danubius
Ajándékkártya
Szállodai élmények ajándékba!
A tökéletes karácsonyi meglepetés, mellyel a választás szabadságát is ajándékba adja.
Lepje meg egy különleges ajándékkal szeretteit, barátait, munkatársait vagy üzleti
partnereit, akik szabadon eldönthetik, melyik Danubius élményt választják!

wellness hétvége
frissítő masszázs
gyertyafényes vacsora
		 fitness bérlet
Az ajándékkártyát megvásárolhatja bármelyik Danubius szálloda recepcióján
vagy weboldalunkon.Online kártyavásárlás és bővebb információ:
danubiushotels.hu/ajandekkartya

Modern
stílusos
és

étterem gyönyörű kilátással
a Halászbástyára,
a Parlamentre
és a Budai Várnegyedre,

- ahol nemzetközi és magyaros
ételekből összeállított étlap
és díjnyertes borkínálat várja,
- ahol reggelizhet, ebédelhet,
vacsorázhat,
- ahol vasárnaponként
svédasztalos büféebéd várja,
- ahol családi és akár 240 fős
céges rendezvényeket is
megvalósíthat
Az étterem vendégei 3 órán
keresztül ingyenesen
parkolhatnak a Budai
Várnegyedben.

Hilton
Budapest
iconetterem.hu

KEDVEZMÉNYEK NYUGDÍJASOKNAK

kedvezmények
Töltse aktívan jól megérdemelt pihenését és használja ki a korlátlan
szabadság

nyújtotta

lehetőségeket.

Foglaljon

„NYUGDIJAS”

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

Részletek:
danubiushotels.hu/nyugdijas-kedvezmeny
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szálloda
család
danubiushotels.hu

Az ajánlatok a szállodák szabad kapacitásától függően foglalhatóak. Foglaljon online,
ahol az ár és az ajánlat elérhetősége a pontos dátum megadásával azonnal lekérdezhető.

CSALÁDI ALL INCLUSIVE PIHENÉS

Hévíz, Bükfürdő
Danubius Health Spa Resort Aqua****
Danubius Health Spa Resort Bük****

}} All inclusive ellátás, (bőséges büféreggeli, reggeli későn kelőknek,
büféebéd, délutáni kényeztetés és büfévacsora),
valamint 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 pihenés
36 600 Ft / felnőtt / 2 éj ártól kétágyas szobában (DHSR Aqua ajánlata)
}} Gyermekár: 0-5 éves korig a szülők szobájában ingyenes, 6-13 éves korig
11 250 Ft / gyermek / éj, a szülők szobájában való elhelyezéssel.

tipp!

Az ünnepekhez kapcsolódó
családi programjaink a
következő oldalakon olvashatók,
a Bubbles Club sárkányairól pedig
itt tudhatsz meg többet:
danubiushotels.hu/bubbles
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TÉLNESS – ALL INCLUSIVE

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 – all
inclusive ellátás.

}} 4 éjszakás télness ajánlat 20% kedvezménnyel 59 500 Ft / fő / 4 éj ártól
kétágyas szobában (DHSR Aqua ajánlata)
}} Gyermekár: 0-5 éves korig a szülők szobájában ingyenes, 6-13 éves korig
10 000 Ft / gyermek / éj a szülők szobájában (min. 4 éj foglalása esetén).
}} Foglaljon előre további kedvezményekért!

tipp!

Az allergia, a lúdtalp, a gerincproblémák 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 Tikoval!
Le a cipővel! - Drazséval az egészséges lábakért
Húzd ki magad! - Dany tartásjavító programja
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DANUBIUS BUBBLES CLUB
Hévíz, Bükfürdő
Danubius Health Spa Resort Aqua****
Danubius Health Spa Resort Bük****

}} OKTÓBER
Ökoktóber! - Móka
minden mennyiségben
Kézműves foglalkozások:
álmodj tündérkertet, madárijesztők,
parafadugó figurák, díszes tobozok,
szélmalom, rémisztő gurigák készítése.
Egészség labirintus Danyvel – gasztro animáció,
mozogj sokat sárkány módra, íz kvíz, kalandjárat
Danyvel, Bubbles disco, őszi ki, mit tud?

}} NOVEMBER
ŐSZI SZÜNET - Halloween
és más őrültségek
Itt az őszi szünet, várnak a kalandok!
Ismerd meg a varázslók és
boszorkányok birodalmát, mutasd
meg, milyen rémesen tudsz kacagni,
élvezd ki a szünet minden pillanatát!
Kézműves és animációs programok:
Boszorkányok mindenhol!,
sárkányos tökfaragós, lampionok,
őrületes miniseprűk, pókjárta sarkok
Tikóval.
Riogatós, cukorkagyűjtés, Dany éjszakai
kalandja, szellemes délután, múmia vers
eny, Drazsé vízi bajnokságai,
Bubbles Club, Halloween party.
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DANUBIUS BUBBLES CLUB
}} DECEMBER
Advent és Karácsonyi álom
Kézműves és animációs programok: adventi
kalendárium, cukorpálca készítés,
Mikulás manócskái, Mikulásfalva makett,
angyali díszek Tikóval.
Csengő-rally, gyertyás gömbkereső, karácsonyi
sárkánytársas, manós reflexek, karácsonyi
dallamok – zenei kvíz, manó disco,
x-mas show, karácsonyi
sárkány bingó.

Bükfürdő
}} JANUÁR
HAVAS HÓEMBER HÉTVÉGE
2018. január 19-21.
Rajzok, kreatív kézműves foglalkozások
a jégkunyhóban, bolyhos hóemberek,
versek, mesék a hóemberről, színes hócsata,
sárkányfarok kiolvasztó, hóember építés,
este a minidiszkóban Jégkirály
és Jégkirálynő választás.

}} FEBRUÁR
FARSANGI MULATSÁG SÁRKÁNY MÓDRA
2018. február 16-18.
Farsangi álarc készítés - készíts saját maszkot!,
farsangi hagyományok megismerése,
zenés mozgásprogramok, sárkányjelmez
verseny, álarcos bál fánk büfével, kiskukta,
jelmezes felvonulás.
Az időpontokról és programokról aktuális
információ a weboldalunkon található:
danubiushotels.hu/csalad
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CSALÁDI AJÁNLATOK

pécs

ÁLLATI JÓ
PÉCSI KALANDOK

Hotel Palatinus City Center***
}} 2 éjszaka szállás 10 % kedvezménnyel,
félpanziós ellátással és családi belépővel
a Pécsi Állatkertbe

}} 52 650 Ft / 2 éj / 2 felnőtt és 1 fő
12 éven aluli gyermek részére
háromágyas szobában

GYŐR

Együtt a család
apraja-nagyja

Hotel Rába City Center***
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}} 28 810 Ft / fő / 2 éj ártól
kétágyas szobában
}} 2 éjszaka szállás félpanziós ellátással
és belépőjeggyel a Rába Quelle
Gyógy-, Termál- és Élményfürdőbe valamint
1 szabadon választott családi programmal
a következők közül:
• látogatás a győri Xantus János állatkertbe;
• látogatás a Füles Bástyába (őserdei
kalandozás a török kori végvár
bástyájában);
• a Vaskakas Bábszínház előadásának
megtekintése;
• egész napos családi belépőjegy az Ugri Parkba.

&

szálloda
wellness
danubiushotels.hu

Élvezze a termálvíz simogató érintését, az élményfürdőzés
nyújtotta felfrissülést, a szauna pihentető hatását
wellness szállodáinkban Budapesten, Hévízen, Bükfürdőn,
vagy Sárváron.
Az ajánlatok a szállodák szabad kapacitásától függően foglalhatóak. Foglaljon online,
ahol az ár és az ajánlat elérhetősége a pontos dátum megadásával azonnal lekérdezhető.
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WELLNESS EXPRESSZ

HÉVÍZ, SÁRVÁR
Danubius Health Spa Resort Hévíz**** superior
Danubius Health Spa Resort Sárvár
}} Kényeztesse magát egy kellemes wellness
pihenéssel, 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 (DHSR Sárvár ajánlata)
}} Foglaljon előfoglalási kedvezménnyel!

tipp

!

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

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

}} 2 éjszakás wellness express 33 500 Ft / fő / 2 éj ártól kétágyas szobában
(DHSR Aqua ajánlata)
}} Foglaljon előfoglalási kedvezménnyel!

!

A hévízi gyógytó télen
a legszebb. A fürdés élménye
télen a hidegben egészen
fantasztikus, mikor a tó vize még
mindig 22-24 fokos, fölötte páraréteg
lebeg és körülöttünk tavirózsák
ringatóznak. Ha hóesésben úszunk,
párját ritkító élményben lehet részünk.

tipp
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TÉLNESS

Budapest, Hévíz, Sárvár
Danubius Health Spa Resort Margitsziget**** superior
Danubius Grand Hotel Margitsziget****superior
Danubius Hotel Helia****
Danubius Health Spa Resort Hévíz****superior
Danubius Health Spa Resort Sárvár
}} Ejtőzzön termálmedencéinkben, frissüljön forró
szaunáinkban és élvezze a kényeztetés pillanatait!
}} Danubius élményfürdők, szaunák, wellness- és
sportprogramok, gazdag büféreggeli és vacsora

}} 4 éjszakás télness ajánlat 20% kedvezménnyel 40 000 Ft / fő / 4 éj
ártól kétágyas szobában (DHSR Sárvár ajánlata)
}} Foglaljon előre további kedvezményekért!

tipp

!

A téli wellness elengedhetetlen kiegészítői a szépítő
fürdők és a feszültségoldó kezelések: Kleopátra fürdő,
vagy anti-cellulit hatású vörösboros fürdő. Relaxációs arcés fejmasszázs és „Dolce Vita” masszázs a teljes ellazulásért.

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

14
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szálloda
egészség
danubiushotels.hu

Az ajánlatok a szállodák szabad kapacitásától függően foglalhatóak. Foglaljon online,
ahol az ár és az ajánlat elérhetősége a pontos dátum megadásával azonnal lekérdezhető.

fürdőkúra

Budapest, HÉVÍZ, BÜKFÜRDŐ, SÁRVÁR
Danubius Health Spa Resort Margitsziget****superior
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 éjszakás fürdőkúra 114 400 Ft / fő ártól kétágyas szobában
(DHSR Sárvár ajánlata)

tipp

!

Akár otthon is élvezheti
hévízi gyógyiszap,
vagy a büki termálvíz
jótékony hatását.
Próbálja ki Danubius Care
Collection termékeinket!
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FOGYÓKÚRA, MÉREGTELEÍTÉS

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
135 200 Ft / fő ártól kétágyas
szobában (DHSR Sárvár ajánlata)

!

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!

tipp
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szálloda
bor
danubiushotels.hu

Az ajánlatok a szállodák szabad kapacitásától függően foglalhatóak. Foglaljon online,
ahol az ár és az ajánlat elérhetősége a pontos dátum megadásával azonnal lekérdezhető.

Győri hétvége

GYŐR
Hotel Rába City Center***
}} Járjon utána a barokk város évszázados legendáinak és
gyűjtsön feledhetetlen élményeket Győrben! A Hotel
Rába a kulturális kalandozások és gasztroséták 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 19 170 Ft / fő / 2 éj ártól
kétágyas szobában

tipp

!

Pannonhalmi Borkaland
Fedezze fel a régió ismert pincéinek borait
a Belga Étteremben!

Vince-napi Pannonhalmi pincejárás
2018. január 19-21.
A januári hétvégén megélénkül az élet a Pannonhalmi
Borvidéken.Az egész napos programokra közvetlen
buszjárat szállítja az érdeklődőket.
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Minden ízében Pécs

pécs
}} Egy szép pécsi 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 több mint 100 éves Hotel Palatinusban!

Hotel Palatinus City Center***

}} 2 éjszaka pécsi hétvége büféreggelivel 13 500 Ft / fő / 2 éj ártól
kétágyas szobában
}} „Minden ízében Pécs” 2 éjszakás gasztro ízelítő 18 550 Ft / fő / 2 éj
ártól kétágyas szobában

tipp!

Villányi Vörösbor Fesztivál
2017. október 6-8.
Gasztronómia, kulturális programok, könnyűzenei
együttesek, jó társaság és a kitűnő villányi vörösborok
ünneplése három napon át.
Pécsváradi Leányvásár
2017. október 20-22.
Leányok és legények népviseletben táncolva színesítik
a kézművesekkel, népművészekkel gazdag vásárt. A sült
gesztenye illata és az új bor zamata várja a látogatókat.
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Pincéről Pincére Variációk Vincére
2018. január 21.
A Villány-Siklósi borút pincéiben reggeltől estig pincejárás.
„Ha szent Vintze napja fénylik, megtelik a pintze, és sok jó
bort várhatni.”

VII. Márton napi
Borfesztivál a Gellértben
2017. november 9–12.

Budapest
Novemberben a főváros – hagyományosan –
legizgalmasabb Márton napi eseményét rendezi meg a Danubius Hotel Gellért.
Az immár hetedik Márton napi Borfesztivál
minden évben gasztronómiai értékeket is
képvisel, és idén „A Gasztronómia 7 csodája”
alcímmel kerül megrendezésre.
A patinás szálloda, kiemelkedve a napjainkban sorra rendezett fesztiválok közül,
ismét új tartalommal tölti fel azt a díszletet,
ahol egykor Richard Nixon, Jane Fonda és
Sir Andrew Lloyd Webber is megpihent.

Mindezek mellett nem csoda, hogy a Gellért Márton Napi Borfesztiválja egy kötelező program
a borkedvelők naptárjában!
További információk: www.borfesztivalgellert.hu
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szálloda
kultúra
danubiushotels.hu

Az ajánlatok a szállodák szabad kapacitásától függően foglalhatóak. Foglaljon online,
ahol az ár és az ajánlat elérhetősége a pontos dátum megadásával azonnal lekérdezhető.

ÉLMÉNYEKKEL TELI PIHENÉS

győr
}} 2 éjszakás győri hétvége büféreggelivel 19 170 Ft / fő / 2 éj
ártól kétágyas szobában

Hotel Rába City Center***
}} 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!

Győr a fesztiválok
és találkozások
városa. Szállodánkban
sorbanállás nélkül megválthatja
szinte valamennyi kulturális
programra belépőjét.
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Ezer éves emlékek Pécsett

pécs
Hotel Palatinus City Center***
}} Látogasson el a pécsi Zsolnay Negyedbe, lessen be a Püspöki
Palota titkos földalatti folyosójába vagy fedezze fel a törökkori
Idrisz Baba türbéjét és Memi pasa fürdőjének romjait!

}} „Ezer éves emlékek Pécsett” kétnapos
jegycsomaggal a Pécsi Püspökség látogatói
komplexumába 22 450 Ft / fő / 2 éj ártól
kétágyas szobában
}} „Zsolnay varázslat Pécsett” 2 éjszaka kulturális
feltöltődés 24 450 Ft / fő / 2 éj ártól kétágyas
szobában
}} Busójárás történelmi emléksétával Pécsett
Félpanzió tájjellegű tradicionális ételekkel 1 pohár borral,
a Mohácsi Történelmi Emlékhely megtekintése, transzfer
Mohácsra a Busójárásra február 10-én, idegenvezetéssel

27 200 Ft / fő / 2 éj ártól kétágyas szobában

!

Mohácsi Busójárás
2018. február 8-13.
Borzas busóbundákat öltő
felnőttek faragott álarcokban,
jellegzetes kellékekkel, öles kereplőkkel,
kolompokkal felszerelkezve búcsúztatják
a zord évszakot és várják a tavaszt.

tipp
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szálloda
ünnep
danubiushotels.hu

Az ajánlatok a szállodák szabad kapacitásától függően foglalhatóak. Foglaljon online,
ahol az ár és az ajánlat elérhetősége a pontos dátum megadásával azonnal lekérdezhető.

adventi programok

HÉVÍZ, BÜKFÜRDŐ, SÁRVÁR
Danubius Health Spa Resort Hévíz****superior
Danubius Health Spa Resort Aqua****
Danubius Health Spa Resort Bük****
Danubius Health Spa Resort Sárvár

}} Képzelje el, hogy ellazul a forró termálvízben,
azután kellemesen megvacsorázik és csak pihen...

}} 2 éjszakás adventi wellness varázs
26 100 Ft / fő / 2 éj ártól
(DHSR Sárvár ajánlata)
Az ár tartalmaz: egy csésze forró chilis
csokoládét gesztenyepürével és egy
20 perces kényeztető masszázst.

tipp

!

Próbálja ki
a Danubius Magic
melegolajos mécsesmasszázst,
vagy a lávaköves lazító masszázst is!
Készüljön és szépüljön az ünnepekre!
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adventi programok

győr, pécs
Hotel Rába City Center***
Hotel Palatinus City Center***
}} Szerezze be a karácsonyi meglepetéseket szeretteinek a díszfénybe öltözött belvárosban.
}} A főtéren színes vásári kavalkád, óriási karácsonyfa, ünnepi fényjáték, betlehem és megannyi
finomság várja a kicsiket és nagyokat.

}} 2 éjszakás városi adventi kavalkád 24 450 Ft / fő / 2 éj ártól
(Hotel Palatinus ajánlata)

!

A varázslatos adventi fények bűvöletében csodálja meg a hangulatos győri
belvárost és adventi vásárt. Kapcsolódjon ki a Téli Fesztivál kulturális
programjain, melegedjen fel a Belgában, ahol advent időszakában minden
félpanziót igénybe vevő vendégünket megajándékozunk egy pohár forralt borral.

tipp

Pécsett „Örökség jegyet” adunk a szállása mellé, mellyel megtekinthető: a Zsolnay
Kulturális Negyed összes kiállítása, Zsolnay Mauzóleum, Ókeresztény Mauzóleum,
Cella Septichora Látogatóközpont, Középkori Egyetem.
Pécsi Advent és Mesevásár
2017. december 1-23.
Pécsett ismét a Széchenyi téren felállított Adventi Kézműves és Mesevásár várja
az ünnepi időszakot megelőzően a minőségi kézműves termékekre vágyókat,
a forralt bor hódolóit és mindenkit, aki hamisítatlan ünnepi hangulatra vágyik!

27

Karácsony

Szilveszter

Budapest, HÉVÍZ, BÜKFÜRDŐ, SÁRVÁR, GYŐR
}} Válassza a téli hangulat varázsát,
a pihentető termálfürdőzés békéjét
az év utolsó napjain is!
}} Ha szeretne az ünnepek alatt teljesen
kikapcsolni, a bevásárlás és főzöcskézés
gondját-baját másra bízni, és családjával
pihenéssel tölteni az ünnepeket,
szállodáinkban karácsonyi menükkel
és programokkal készülve várjuk!

A karácsonyi és szilveszteri
programokat tekintse meg
weboldalunkon:
danubiushotels.hu/karacsony
danubiushotels.hu/szilveszter
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&

szálloda
külföldi utazás
danubiushotels.hu

Pihenés Szovátán

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!
}} Regenerálódjon télen is a szálloda sós vizű
medencéiben, melyeket a Medve-tó vize
táplál!
}} Figyeljen egészségére! Szakorvosunk
legalább 5 kezelésből álló, személyre
szabott prevenciós programot állít össze
Önnek.

}} 5 éjszakás prevenciós kúra 298 EUR / fő / 5 éj ártól félpanziós
ellátással, kezelésekkel

!

Kényeztesse magát a Kleopátra fürdővel vagy szépüljön az Aphrodité
pakolással!
Látogasson el a parajdi sóbányába és fedezze fel jótékony klímájú föld alatti világát!
Hagyja magát lenyűgözni a közeli Gyilkos tó és a Békási szoros megható látványától,
pihenjen meg a csíksomlyói Kegytemplom és Kolostor csendjében.

tipp

szovata.danubiushotels.hu
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Pöstyéni ízelítő

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

}} 4 éjszakás pihenés gyógykezelésekkel, félpanziós
ellátással 3 éjszaka áráért 45 EUR /fő / éj ártól

tipp

!

Regenerálódjon
a Kneipp gyógy-növény
fürdőben, lazítson
a parafinpakolással vagy
élvezze a sóbarlang jótékony hatását!

postyen.danubiushotels.hu

31

Wellness Marienbadban

marienbad
Danubius Health Spa Resort Nové Lázně*****
Centrální Lázně****superior, Hvĕzda****superior
Butterfly****superior, Grandhotel Pacifik****superior
Imperial****superior, Maria Spa**** superior
Spa Hotel Vltava****, Svoboda***
}} Mariánské Lázné (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.

}} 2 éjszaka marienbadi wellness pihenés 84 EUR/fő/2 éj ártól félpanziós
ellátással és fitness-wellness lehetőségekkel (Spa Hotel Svoboda ajánlata)

tipp

!

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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marienbad.danubiushotels.hu

London, a világváros

london
Danubius Hotel Regent’s Park****
}} Modern szálloda évtizedes hagyományokkal London
központjában, kitűnő közlekedési adottságokkal
}} Metró megálló a közelben, buszmegálló közvetlen a szálloda
előtt.

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

!

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.

tipp

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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balatoni ELŐFOGLALÁS

BAlatonfüred
Tervezzen előre és foglalja le szállását

MOST 15-25% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNNYEL!
Balatoni pihenés a Hotel Annabellában
10 690 Ft / fő / éj ártól kétágyas szobában,
min. 4 éjszaka foglalása esetén félpanziós ellátással.
All inclusive balatoni kikapcsolódás
a Hotel Marinában 11 820 Ft / fő / éj ártól
kétágyas szobában, min. 4 éjszaka foglalása esetén.

TAVASZI félpénzes AKCIÓ
2018. április - május
Hotel Annabella
8 500 Ft / fő / éj ártól / kétágyas szobában,
min. 3 éjszaka foglalása esetén
Hotel Marina
9 500 Ft / fő / éj ártól kétágyas szobában,
min. 3 éjszaka foglalása esetén
}} Szállodáink Balatonfüreden, közvetlenül a Balaton partján
találhatók
}} Hatalmas saját strand
}} Gyermekkedvezmények
}} Danubius Bubbles Club – medence, játszótér, számos
gyermekprogram szakképzett animátorokkal

A modern gasztronómia és a tradicionális magyar konyha ételei közül hétről hétre új menüsorokkal lepjük meg
vendégeinket délidőben. Ebéd menüinket egy pohár, a Gundel borválogatásból választott bor koronázza meg.

„Városligeti ebéd”
Híres leveseink egyike, a legfrissebb alapanyagokból készült főétellel, házias meleg desszerttel: 6.500 Ft

„Déli csábítás”
Mesteri előétellel felvezetett ínyenc főétel, tányérdesszerttel megkoronázva: 7.900 Ft

Ünnepeljen a Gundelben!
A terített asztal és a kiváló ételek minden ünnepi esemény nélkülözhetetlen kellékei. Kényeztesse
szeretteit életük fontos eseményein Városligeti vacsoramenünkkel. Gourmet fogások, kiváló borok, élő
zene és a pompás környezet garantálják a Gundel élményt. A négyfogásos ajánlat ára italokkal: 9.500 Ft
Az árakhoz 12,5% felszolgálási díjat számítunk fel.

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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