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Thermal Aqua Ensana Health Spa Hotel

****

Ahol együtt pihen a család
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„KORLÁTLAN PIHENÉS,
			
ALL INCLUSIVE VAKÁCIÓ”
A hévízi termáltótól mindössze 300 m-re
fekvő, all inclusive szálloda.

Bük

Ják

Boldog gyermekek, pihenő szülők!
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8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 13-15.
Telefon: +36 83 889 555
E-mail: res.aq@hu.ensanahotels.com

• Élményfürdő fedett és szabadtéri medencével,
fedett termálfürdők, kerti úszómedence
• Kneipp-taposómedence
• Szaunavilág: finn szauna, infraszauna, textilszauna,
gőzfürdő és merülő medence, sóbarlang
• Gyógy- és wellness központ, szépségszalon,
• Fitness terem, napozóterasz
• Sportprogramok: aqua-fitness, reggeli és fitness torna,
gyalog- és kerékpártúrák, asztalitenisz
• Nordic walking
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danubiushotels.hu/bubblesclub
ensanahotels.hu/aqua
facebook.com/bubblesclubs
YouTube: Bubbles Club

ALL INCLUSIVE ÉTTERMI KÍNÁLAT
7:00 - 10:00
10:00 - 11:00
12:00 - 14:00

15:00 - 17:00
18:00 - 21:00

11:00 - 22:00
10:00 - 15:00
18:00 - 22:00

Bőséges büféreggeli
Kontinentális reggeli későn kelőknek
Könnyű büféebéd: levesek, saláták,
zöldségek, tészták, grillezett és wokban
készített ételek, sütemény, gyümölcs
Délutáni kényeztetés: sütemény, fagylalt,
kávé, tea
Büfévacsora: változatos elő- és főételek,
sajtok, desszertek. Hetente egyszer
magyaros vacsoraest.
Alkoholmentes italok
Gyógyteák és gyümölcs a gyógyászati
hallban
A vacsorához csapolt sört és házi
borokat is felszolgálunk

A
sárkányai
beköltöztek a négy szállodába!
Minden gyerek megtalálhatja a neki való sárkány barátot és program típust,
csak követni kell a buborékokat… ahol buborék van, ott sárkány is van!
A Bubbles Club plüss sárkányai és a Sárkánykalandok mesekönyvek megvásárolhatók
a webshopban: webshop.bubblesclub.hu

Medencék, 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!
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Kedves Szülők
és Nagyszülők!

GYERMEK
ÉLMÉNYVILÁG

Drazsé

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 lelkes
és tapasztalt animátorok irányításával!

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

Danubius Hotel Marina***superior

Danubius Hotel Bük****

„NYÁR, NAPFÉNY, CSOBBANÁS”

„ALL INCLUSIVE CSALÁDI NYARALÁS”

„NÁLUNK MINDEN BELEFÉR!”

Balatonfüred központjában, a hangulatos
Tagore sétány közvetlen közelében,
tavasztól őszig, szezonálisan
nyitvatartó szálloda.

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

Tavasztól őszig, szezonálisan nyitvatartó szálloda
közvetlenül a Balaton partján,tágas zöld parkkal,
saját stranddal és gyermek
élménymedencével

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

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

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

Ahol együtt pihen a család

Ahol együtt pihen a család

Ahol együtt pihen a család

• 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

• Fedett medence, kerti gyermek
élménymedence, szauna, masszázs
• Kerékpárkölcsönzés és szörf
• Családi olimpia, családi zumba,
családi foci, kvízjátékok

• Nyitott és fedett úszómedence, Jacuzzi,
szauna, gőzfürdő, élményfürdő
masszázs- fúvókákkal, légbefúvókkal,
sakk és kártyaasztalokkal, szolárium
• Tágas zöld kert és napozóterasz pihenőágyakkal.
• Fitnesz terem és szépségszalon: kozmetikai kezelések,
masszázs, manikűr, pedikűr, fodrászat
• Wellness és egészségközpont, sóbarlang

ALL INCLUSIVE ÉTTERMI KÍNÁLAT
07:00-10:00
12:00-17:00

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, gokart
és vízisízés a közelben.

12:00-14.30
18:00-21:30
07:00-24:00
11:00-24:00
17:00-24:00

Büféreggeli
Naponta változó kínálat magyar
és nemzetközi ételekből, édességekből,
pl.: palacsinta, lángos, hurka, kolbász,
pizza és tészta, szendvics, sütemény, fagylalt,
gyümölcsök a kerti bárban
Büféebéd a szálloda éttermében
Büfévacsora gyermek sarokkal
Hetente 2 alkalommal nemzetek konyhája
Üdítő, kávé, tea
Folyóbor, csapolt sör
Belföldi alkoholos italok
(snapsz röviditalok és pezsgő)

GYERMEK
ÉLMÉNYVILÁG

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
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Óriási gyermek élménymedence
sárkányos vízköpővel, csúszdákkal és
izgalmas vízi attrakciókkal! Saját balatoni strand
gyereklagúnával és játékos sportolási lehetőségekkel:
minigolf, trambulin, gokart, vízibicikli Játszótér
homokozóval, hintával, mászókával és csúszdával.
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

ALL INCLUSIVE ÉTTERMI KÍNÁLAT
17:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 17:30
15:00 - 17:30
18:00 - 22:00
11:00 - 22:00
11:00 - 22:00

Bőséges büféreggeli pezsgővel
Reggeli Plus: kávé, tea, péksütemények, gyümölcs
Büféebéd: levesek, saláták, zöldségek, tészták, húsételek,
grillezett és wokban készített ételek, sütemény, gyümölcs
Sütemény- és fagylaltkínálat
Uzsonnabár: pizza, palacsinta, hot-dog, meleg snack ételek
Pezsgős büfévacsora: naponta változó kínálattal
Alkoholmentes italok: ásványvíz,
gyümölcslevek, tea, kávé
Folyóbor és csapolt sör

GYERMEK
ÉLMÉNYVILÁG
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,
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)
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