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a Danubius

szállodák

titokzatos lakóinak

kalandjai

Végre lesz idő
együtt lógni!

sarkanykalandok.hu

A Danubius wellness szállodáiba

folytatódnak.

Életre kelthető sárkánykaland!
Hogyan lehetsz részese már most?

Töltsd le a Lara applikációt

a www.laraapp.com oldalról
és keltsd életre a sárkányokat!

most

akár 25% kedvezménnyel foglalhat!
A Danubius wellness szállodáiban ingyenes gyermekprogramok és felhőtlen
családi kikapcsolódás várja!
Telefon: +36 1 889 9999 E-mail: info@danubiushotels.com
danubiushotels.hu

KEDVEZMÉNYEK NYUGDÍJASOKNAK

Pont Önnek
Csatlakozzon 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.

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

danubiuseuropoints.hu

Részletek:
danubiushotels.hu/nyugdijas-kedvezmeny
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Danubius Care Collection

Varázsoljon otthonába is igazi Spa hangulatot saját márkás
Danubius Care Collection kozmetikai termékeinkkel!

BÜKI TERMÁLVIZES
TERMÉKCSALÁD
Az értékes ásványi anyagokat rejtő
termékek a gyógyászati kezelések
kiegészítőjeként alkalmazhatók
a kezelés hatásának meghosszabbítására, valamint bőrápolási
célokra is ajánlott.

Harmóniában
a sport és a pihenés!
• Korszerű kardio
és erősítő gépek
• Jóga, aerobic és egyéb
órák a legjobb oktatókkal
• Állapotfelmérés és
egyéni edzésprogram

• Szakképzett fitneszedzők
• Uszoda, szauna,
masszázs
• Elegáns környezet
• Kedvezményes bérletek

Budapesten:
Danubius Health Spa Resort Margitsziget
Danubius Hotel Helia
Danubius Hotel Arena
premier fitness.hu
Danubius Hotel Flamenco

HÉVÍZI ISZAPOS
TERMÉKCSALÁD
A hévízi gyógyiszapos
termékekkel lehetőségünk
nyílik a Hévízi termálfürdő
gyógyító erejét otthonunkban
is megtapasztalni.

ÉDENI HÁRS
TERMÉKCSALÁD
A hárs termékek kitűnően
kiegészítik a Hévízi gyógyiszapos
termékcsaládot, mivel az iszap
enyhe szárító hatását
ellensúlyozzák, de természetesen
ezeket a kozmetikumokat
önállóan is ajánljuk
mindennapos bőrápolásra.
A termékek megvásárolhatók a Danubius Health Spa Resort szállodákban és
a Premier Fitness klubbokban.

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,
és a játék hajtja. Engedjünk teret olthatatlan vágyaiknak,
hagyjuk őket néhány napig önfeledten játszani – és tegyük
mindezt profi animátorok irányításával!
A Danubius családbarát szállodáiban Balatonfüreden, Bükfürdőn
és Hévízen színes animációs programok szórakoztatják a
gyermekeket, hogy a felnőttek nyugodtan kikapcsolódjanak
– vagy éppen bekapcsolódjanak…
Izgalmas sport játékok, kreatív műhely,
vizes kalandok reggeltől estig
a Danubius sárkányaival.

danubiushotels.hu/bubbles-club
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DANUBIUS
AJÁNDÉKKÁRTYA

Szállodai élmények

ajándékba!

&

szálloda
család
danubiushotels.hu

A választás szabadsága
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
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Az ajándékkártyát megvásárolhatja szállodáink recepcióján vagy online a weboldalunkon:
danubiushotels.hu/ajandekkartya

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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BALATONI NYARALÁS
Balatonfüred
Hotel Marina***
Hotel Annabella***superior
}} Csobbanjon az élményekbe! Gondtalan nyaralás Balatonfüreden: akár kettesben, akár
a családdal vagy barátokkal érkezik, nálunk mindenki kipihenheti magát! Mártózzon meg
a Balaton hűs habjaiban szállodáink saját strandján.
}} Nálunk sem a rossz idő, sem az unatkozó gyerekek nem fogják kedvét szegni: fedett uszodánk, játszószobánk és a Danubius Bubbles Club változatos gyerekprogramjai garantálják
a felhőtlen szórakozást akkor is, ha netán felhős az ég.

Hotel Marina***
Hotel Annabella***superior

Június
}} Kézműves foglalkozások: pükösdi királynők
és királyok koronaékszereinek készítése,
pünkösdi rózsa krepp papírból.
}} Drazsé elveszett pünkösdi királysága,
kóbor szalagok, pünkösdi királynő
és király választás.

Június – Július – Augusztus

}} all inclusive balatoni nyaralás a Hotel Marinában
13 500 Ft / fő / éj ártól kétágyas szobában

}} Vizes versengések, nyári tombolás
}} Kézműves foglalkozások: Yoyo buborékvilága, tündérkert készítés, láthatatlan vizes festés, Tiko és a cserépdíszek.
}} Gasztró lurkó, esti horgászat, foszforeszkáló éjszakai kalandok,
’Made in Hungaria’, vízi show, Drazsé és a nagy csobbanás,
sárkányos vízi játékok, öko programok.

}} balatoni pihenés félpanziós ellátással a Hotel Annabellában
12 000 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.

TEMATIKUS CSALÁDI AJÁNLATOK
Hotel Marina***

április
Fordított nap – Legyél TE is animátor!
Tiko Öko-napja

Hotel Marina***

Szeptember
}} Kézműves foglalkozások: díszes falevelek Tikóval, színes vitaminok,
csinosítsd az iskolatáskád.
}} Vitaminok A-tól Őszig, Dany agyturmixa, iskolatáska cipelő verseny,
sárkányfoci, így lavírozz a szünetekben! (egyszerű gyakorlatok
az iskolai szünetekre, amik átmozgatják a gyerekeket).

MÁJUS
Mini-Majális Anyák napja
Gyerek Napi szivárványok
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}} Kézműves foglalkozások: szuperanyu hűtőmágnesek,
tenyérvirágok, szivárványos buborékfestés.
}} Anyabajnokság – Ki a szuperanyu?
}} Gyereknapi őrület – Pinata party
}} Májusfa állítás
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CSALÁDI ALL INCLUSIVE PIHENÉS

Hévíz, Bükfürdő

Danubius Health Spa Resort Aqua****
Danubius Health Spa Resort Bük ****

WELLNESS CSOBBANÁS – ALL INCLUSIVE

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 hétvége 35 400 Ft / felnőtt / 2 éj
ártól kétágyas szobában (DHSR Aqua ajánlata)
}} Gyermekár: 0-5 éves korig a szülők szobájában ingyenes, 6-13 éves korig
18 000 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
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Hévíz, Bükfürdő
}} 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 (DHSR Aqua ajánlata)
}} 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 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 TIKÓVAL!
Le a cipővel! - Drazséval az egészséges lábakért
Húzd ki magad! - DANY tartásjavító programja
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TEMATIKUS CSALÁDI AJÁNLATOK
Hévíz, Danubius Health Spa Resort Aqua****

HÉVÍZ

április

JúniUS - július - augusztus

HURRÁ – újra HÚSVÉT
2017. április 14-17.

VIZES VERSENGÉSEK
– HURRÁ ITT A NYÁR

Animációs programok:
} Kézműves foglalkozások, Drazsé és Dany
Sárkánytábora: tornák minden mennyiségben!
Húsvéti szokások felelevenítése Danyvel, sárkányos
locsolkodós, tojásgurító bajnokság, stb.

Animációs programok:
}} Kézműves foglalkozások: tengeri kincsek, mini vizes
ballonok, aquaticum bámulatos világa, utazás a
Föld körül.
}} Drazsé és a nagy csobbanás, sárkányos vízi játékok,
Yoyo kedvencei, Drazsé úszónaci versenye, média
suli, családi est, stb.

MÁJUS
MINI MAJÁLIS –
a legkisebbeknek is
2017. április 28 - május 1.
Animációs programok:
}} Kézműves foglalkozások, Sárkány
Twister bajnokság, óriás társas,
Drazsé Olimpia, Dany környezeti vetélkedője:
„Sárkány ellen sárkányfű”, esti sárkány-fogathajtó,
tréfa disco, szerencsekerék, anyák napi köszöntők
tanulása.

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

JúniUS
Prima pÜNKÖSDi program
– GYEREKNAPI SZIVÁRVÁNYOK
2017. június 2-5.
Animációs programok:
}} Kézműves foglalkozások: díszes legyezők,
vattacukorgyár, lufifújó verseny,
szivárványkészítés, Tikó gyurmanap,
}} Nyalóka kereső, célbadobós, ünnepi versek,
Dany elvesztett kincsesládája,
pünkösdi királyság disco.
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TEMATIKUS CSALÁDI AJÁNLATOK
Bük, Danubius Health Spa Resort Bük****

MÁJUS

április

GYEREKNAP: SÁRKÁNYOK BIRODALMA
2016. május 26-28.

DÍNOM DÁNOM HÚSVÉT
2017. április 14-17.
}Húsvéti nyuszik, hímes tojás, illatos sonka és kalács –
ilyen a húsvét nálunk pihenéssel, aktív kikapcsolódással,
családi programokkal.

BÜK

Gasztronómia:
} Nagypénteki böjti büfé halakkal és tésztabárral, húsvéti
ünnepi büfék sonkaszeleteléssel, tojással, húsvéti des�szert 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.

Április – MÁJUS
MAJÁLIS
2017. április 28 - május 1.
}} Rügyező fák, illatozó virágok, döngicsélő
méhecskék – élvezzük együtt a TAVASZ
örömünnepét Bükfürdőn!
}} Májusfa állítás hagyományőrző együttes
részvételével.

}} 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!

JúniUS
PÜNKÖSD 2017. június 2-5.
}} Kié lesz a pünkösdi királyság? Hogy áll Drazsénak
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 Drazséval, pünkösdi családi olimpia,
pünkösdi király és királyné választás, koronázási
ceremónia.

Animációs programok:
}} Májusfa díszek Tikóval, fröccsentett
képek, sárkány majális, arcmaszatolás
mindenkinek, szalagos játékok
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ÁLLATI JÓ PÉCSI KALAND

EGYÜTT A CSALÁD APRAJA-NAGYJA

győr
Hotel Rába City Center***

pécs
Hotel Palatinus City Center***
}} Állatkerti móka, mecseki barangolás vagy a
kincseket rejtő város felfedezése. Pécs kicsikkel
és nagyobbakkal is mindig élmény!
}} A Mecsek lankáin a megújult pécsi állatkert várja
Önöket!

}} 2 éjszakás családi hétvége állatkerti belépővel, félpanzióval
52 400 Ft / 2 éj ártól 2 felnőtt és 1 fő 12 éven aluli gyermek

Családi hétvége kalandos programokkal, belépőjeggyel
a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőbe és
egy 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

}} 2 éjszaka szállás félpanziós ellátással és belépőkkel
26 100 Ft / fő / 2 éj ártól kétágyas szobában
}} Gyermekár: a szülők szobájában 0-6 éves korig: 5300 Ft, 6-14 éves
korig: 10800 Ft, 14-18 éves korig: 16500 Ft/gyermek/2 éj ártól

részére háromágyas szobában

tipp

Szamárfül
! Családi
Fesztivál

2017. augusztus 18-20.
Családi fesztivál a Zsolnay Kulturális
Negyedben, hogy emlékezetesen
záruljon a nyári szünet.
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tipp

!

Győri programok
Győri Édes Napok
május 26-28., Széchenyi tér
Győrkőcfesztivál
június 30-július 02.
Radó-sziget, ágyúk, víziszínpad, Széchenyi tér,
belvárosi utcák, Barátság Sportpark

Barokk Esküvő
augusztus 11-13.
Dunakapu tér
Voice’s
augusztus 18-20
Széchenyi tér
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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 (DHSR Sárvár ajánlata)
}} Foglaljon előfoglalási kedvezménnyel!

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.

tipp

!

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
Danubius Health Spa Resort Margitsziget**** superior

HÉVÍZ, BÜKFÜRDŐ

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

Danubius Health Spa Resort Aqua****
Danubius Health Spa Resort Bük****

}} Ejtőzzön termálmedencéinkben, frissüljön forró
szaunáinkban és élvezze a kényeztetés pillanatait!
}} Danubius élményfürdők, szaunák, wellness- és
sportprogramok, gazdag büféreggeli és vacsora.

}} Termálmedencék, wellness- és
élményfürdők, szaunavilág, fitness,
szépségszalon, All Inclusive gasztronómiai
kényeztetés, és mindez odafigyeléssel,
kedvességgel, harmóniában a természettel.

}} 4 éjszaka „csobbanás”
20% kedvezménnyel 44 800 Ft / fő / 4 éj ártól

}} 2 éjszakás wellness express 32 400 Ft / fő / 2 éj ártól kétágyas

kétágyas szobában (DHSR Sárvár ajánlata)

szobában (DHSR Aqua ajánlata)

}} Foglaljon előre további kedvezményekért!

}} 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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tipp!

Tegye teljesebbé sportolással
pihenését! Danubius Premier
Fitness klubjaink Budapesten
és Hévízen, több helyszínen várják
csoportos edzésekkel, pilates, jóga
és gerinctorna órákkal.
premierfitness.hu
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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 Hévíz**** superior
Danubius Health Spa Resort Bük****
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
(DHSR Sárvár ajánlata)

tipp

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

!

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

SÁRVÁR
Budapest, SÁRVÁR

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 138 900 Ft / fő ártól kétágyas szobában

tipp

!

Egészítse ki megtisztulását
lazító és revitalizáló holttengeri sósmasszázzsal és
nordic walking tréninggel!
Hozza el barátnőjét, vagy társát,
együtt könnyebb a diéta betartása.

24

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 145 700 Ft / fő ártól kétágyas szobában
(DHSR Sárvár ajánlata)

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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Gellért rendezvények

&

szálloda
kultúra
danubiushotels.hu

Budapest
Danubius Hotel Gellért
}} 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.

Tavasszal megnyílik a Gellért Söröző terasza, ahol májusban ismét a közkedvelt Kerti
Party gyűjti össze a street food, a grill, a sör, a bor és a koranyár legmenőbb budapesti
gasztrohelyeit, és ahol ráadásul a pazar kilátás is alapszolgáltatás.
A Panoráma Étteremben a terasz-szezon alatt is gazdag Sunday brunch várja a kicsiket
és nagyokat. Az étterem tágas terasza meseszép kilátást nyújt a Dunára és a Gellért-hegyre,
a kínálatban pedig kulcsszerepet kap a szezonalitás, a változatos ízvilág, és egyedi tematikák
fűszerezik a főszezoni vasárnapi ebédeket.
A szálloda sokszínű eseményeiért látogasson el a Gellért rendezvényoldalára:
gellertfesztival.com
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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Astoria CoolTúra programok

ÉLMÉNYEKKEL TELI PIHENÉS

GYŐR
Hotel Rába City Center***

Budapest
Danubius Hotel Astoria****
}} Legyen részese a Danubius Hotel Astoria
egyedülálló programsorozatának,
amelyet azzal a szándékkal indított
a szálloda meseszép étterme, hogy életre
keltse a kávéházi kultúrát, és a pódiumára
invitálja a kulturális élet nagyjait:
színészt, rendezőt, írót,
költőt, muzsikust.
Találkozhattunk eddig Marton Lászlóval, a Vígszínház főrendezőjével, hangulatos
koncerten hallhattuk Malek Andreát és Kónyai Tibort. Parádés kulturális eseményben
lehetett részünk Lackfi János és Oláh Kálmán produkcióján, a mese varázslatos
világába kalauzolt dr. Boldizsár Ildikó.
A 2017-es évet pedig Kepes András, Szűcs Gabi és St. Martin után többek között olyan
Kossuth- és Jászai Mari díjas színészekkel-előadókkal folytatja az Astoria Cooltúra, mint
Fesztbaum Béla, Jordán Tamás, Sebő Ferenc és Szávai Viktória.
Tájékozódjon az aktuális Astoria CoolTúra programokról a Café Astoria honlapján:
cafeastoriabudapest.hu
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}} Pihenjen a vizek városában!
}} A négy folyó torkolatánál fekvő településen
egymást érik a kulturális programok,
és randevút adnak egymásnak a különböző
történelmi korok.
A Hotel Rába központi elhelyezkedése
révén a kulturális kalandozások és
gasztro séták tökéletes kiindulópontja.
}} Kóstolja meg különleges belga
sörkínálatot a szálloda éttermében: a
Belga Étterem és Sörözőben több mint
25 fajtából válogathat.

}} 2 éjszakás győri hétvége büféreggelivel 17 000 Ft / fő / 2 éj ártól
kétágyas szobában

tipp

!

Győri programok
Öt templom fesztivál
május 4-7.
Nyárnyitó koncert
június 17., Dunakapu tér

Táncfesztivál
június 19-25.
Győri Nemzeti Színház,
Széchenyi és Dunakapu tér
Nyáresti koncert
Július 8., Dunakapu tér

Bornapok
augusztus 24-27.
győri belváros
Nyárzáró koncert
augusztus 26.
Dunakapu tér
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ÉLMÉNYEKKEL TELI PIHENÉS

ÉLMÉNYEKKEL TELI PIHENÉS

pécs
Hotel Palatinus City Center***
}} Fedezze fel Pécs városát az „Ezer év látnivalói” a Pécsi
Püspökség látogatói komplexumába szóló kétnapos
jegycsomaggal,vagy
}} Vegyen részt egy varázslatos időutazáson: a Zsolnay
Negyed területére szóló egész napos belépőjegye
mellé bon-bon kóstoló valamint kézműves sütemény
és ínycsiklandó kávé jár, vagy
}} Ízlelje meg a mediterrán hangulatú Pécs szépségeit és
gasztronómiai különlegességeit egy ajánlatban!
A Pécsi Cirfandli, a mandula és a füge megédesítik
pécsi kirándulását

BALATONFÜRED
Hotel Marina***
Hotel Annabella*** superior
}} Látogassanak el a kultúra és művészetek városába, gyönyörködjenek a Balaton és az ébredő természet tavaszi
színeiben és válogassanak a város bőséges programkínálatából!
}} Élvezzék az első, melegen ölelő napsugarakat szállodánkban, ahol most kedvezményes áron foglalhatnak!

}} 2 éjszakás „Ezer éves emlékek Pécsett” félpanziós
ellátással 22 450 Ft / fő / 2 éj ártól kétágyas szobában
}} 2 éjszakás „Zsolnay varázslat Pécsett” félpanziós
ellátással 23 950 Ft / fő / 2 éj ártól kétágyas szobában
}} 2 éjszakás „Minden ízében Pécs” félpanziós ellátással

Időszakos borkóstoló
programokon megismerhetik
a Pannon borrégióból válogatott
püspökségi borokat - a Pécsi
Püspökség szervezésében

Pécsi programok
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Bor, Mámor, Pécs
2017. május 5-8.
Ízek, illatok, tájak, hangulatok –
ízelítő a régió gasztronómiájából
borászatokkal és kézműves
termékekkel.

28 500 Ft / fő / 3 éj ártól kétágyas szobában
}} Félpénzes ajánlatunk félpanziós ellátással a Hotel Annabellában

18 550 Ft / fő / 2 éj ártól kétágyas szobában

tipp!

}} Félpénzes ajánlatunk All inclusive ellátással a Hotel Marinában

25 500 Ft / fő / 3 éj ártól kétágyas szobában
Zsolnay Piknik
2017. május 19-21.
Igazi békebeli piknik a Zsolnay
Negyedben koncertekkel, jó
hangulatú programokkal. Fűre
lépni kötelező!
Sétatér Fesztivál
2017. június 9-17.
A Pécsi Országos Színházi
Találkozó ideje alatt Pécs egyik
tradicionális rendezvényén a
régió gasztronómiai és kulturális
íze-java.

Zsolnay Fényfesztivál:
2017. június 30-július 2.
Utcazenével, utcaszínházzal
népesül be Pécs belvárosa,
sötétedéstől szemet
gyönyörködtető fényfestő
kompozíciók éjszakába nyúlóan.
XI. Ars Sacra Fesztivál
2017. szeptember 16-24.
A Pécsi Egyházmegye
ingyenesen látogatható
programokkal csatlakozik az
országos eseménysorozathoz.

tipp

!

Balatonfüredi programok

Június
15-18.
			
		
23 - július 1.
24.
Július
6-9.
15-21.
25-30.
29.
Augusztus 10-12.
5-27.
Szeptember
8-9.
			
		
21-24.
Október
6-8.

Bor-Könyv-Jazz , 87. Ünnepi Könyvhét
és 15. Gyermekkönyv napok
Gitárfesztivál
Múzeumok éjszakája
49. Kékszalag vitorlásverseny
17. FINA világbajnokság
V. Anna fesztivál
192. Anna-bál
17. FINA Masters világbajnokság
Borhetek
XXV. Salvatore Quasimodo Nemzetközi
Költőverseny és Díjkiosztó Gála
Romantikus Reformkor
Füredi szüret
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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 115 150 Ft / fő / 5 éj ártól félpanziós
ellátással

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

!

Tekintse meg az erdélyi szász
erődtemplomokat, a csíksomlyói
Mária kegytemplomot és
a csodaszépen faragott székelykapukat!
Kiránduljon a parajdi sóbányába,
a festői környezetű Békás-szoroshoz
és Gyilkos-tóhoz.
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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.
Fürdőinkben több mint 80 gyógykezelést kínálunk,
köztünk az egyedüláló iszapfürdőt.
}} A 67 °C-os termálvíz és iszapja kiválóan alkalmas a bőrés mozgásszervi betegségek, reumatikus és idegi eredetű
panaszok kezelésére.

}} 2 éjszaka mini relax 124 EUR / fő / 2 éj ártól

}} 2 éjszaka wellness pihenés
176 EUR / fő / 2 éj ártól félpanziós
ellátással a DHSR Esplanade szállodában

tipp
34

!

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

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

35

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
séta, a park másik oldalán pedig 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 Towerhidat és Sherlock Holmes otthonát sem.
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A modern gasztronómia és a tradicionális magyar konyha ételei közül hétről hétre új menüsorokkal lepjük meg
vendégeinket. Ebéd menüinket egy pohár, a Gundel borválogatásból választott bor koronázza meg.
Vasárnaponként büféebéddel várjuk Önöket, ahol érkezéskor aperitiffel köszöntjük, majd élő zongorazene mellett
korlátlanul fogyaszthat a magyar és nemzetközi ételválasztékból. A terített asztal és a kiváló ételek minden ünnepi
esemény nélkülözhetetlen kellékei. Kényeztesse szeretteit életük fontos eseményein Ünnepi vacsoramenünkkel!

„Városligeti ebéd”
Híres leveseink egyike, a legfrissebb alapanyagokból készült főétellel, házias meleg desszerttel - 6500 Ft

„Déli csábítás”
Mesteri előétellel felvezetett ínyenc főétel, tányérdesszerttel megkoronázva - 7500 Ft

Vasárnapi Brunch
Jóízű családi büféebéd 7900 Ft. Gyerekeknek 12 éves korig 3950 Ft, 4 éves korig ingyenes.

Ünnepi vacsoramenü
Folyamatosan frissülő, 4 fogásos, borokkal kiegészített menüsorokkal várja a varázslatos esti Gundel! - 9500 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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