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Amadeus Villa Panzió 

Hévíz 

Egyedi ajánlatunk a 

LIGA Szakszervezet tagjai és 

családtagjai részére 

 

 

 

 

 

 

 

     Az Amadeus Villában svédasztalos reggelivel kezdődnek a napok, egy (vagy több) kávé 

mellett kényelmesen kigondolhatod aktuális úti célodat. Hiszen ha nem épp a tóban úszkálsz, 

azért érdemes a várost is felfedezni: a római kori romkert, a történelmi villák és az egregyi 

borozók mind idilli sétákra, kényelmes ücsörgésre csábítanak. Persze megéri átruccanni a 

szomszédos Keszthelyre is a Festetics-kastélyhoz vagy a Balaton-partra, ahol kellemesen 

andalogva adhatsz a rád szakadó vakációnak. 

 

Gyere el Hévízre,  ne 

hagyd veszni az alkalmi 

ajánlatot! 

 

    Elő és utószezonban / 06.30-ig és 09.01-től / : 2 éjszaka szállás 2 fő részére reggelivel 

10.000 Ft / apartman/éj    ;   3 éjszakától még kedvezőbb 9.000 Ft / apartman/éj 

    Főszezonban / 2020.07.01-08.31/ : 2 éjszaka szállás 2 fő részére reggelivel 13000 Ft / 

apartman/éj  ;   3 éjszakától még kedvezőbb 12000 Ft / apartman/éj 

Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza, ami 530 Ft / fő / éj 18 éves kor felett. Az ajánlat 

a kiemelt időszakokban és egy éjszakára csak felár ellenében vehető igénybe.  

Foglalj mielőbb a legjobb áron, gyorsan fogynak a szabad időpontok! 

Foglalás, időpontegyeztetés:  

Mészárosné Kiss Hajnalka +36306010293  
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Balatonlelle 

Bérelhető Apartmanok Balatonlellén 

 

Töltse nálunk balatoni nyaralását! Szeretettel várjuk vendégeinket a Balatonlellén található Ádám 

Apartmanházban, mely a parttól 150 m-re található apartmanoknak ad otthont. 5 percen belül gyalog 

elérhetők: Lidl, McDonald’s, éttermek, pizzéria, vidámpark, valamint a Rendezvénypark. Az üdülőházhoz 

egy kb. 200 m2-es zárt udvar tartozik, mely biztosítja a belső parkolást vendégeink számára. Az udvaron 

grillezésre, szalonnasütésre is lehetőség nyílik. Gyermekbarát szálláshelyként a gyerkőcöknek homokozók, 

hinták és kis pancsoló medencék is rendelkezésre állnak, nagyobbaknak ping-pong asztal nyújt szabadtéri 

szórakozási lehetőséget.  

A 4 darab, különböző méretű apartmanok igényesen berendezettek, kábel televízióval, WIFI 

elérhetőséggel és klímával felszereltek, önálló ellátásra alkalmas lakások. 

Az apartmanok minimum 3 éjszakától foglalhatóak május 30-tól!  

Apartmanok bemutatása: 

1. Nagy apartman: 

                 

A földszinten található egyedüli apartman, mely 2-4 főnek alkalmas. Méretét tekintve a legnagyobb 

alapterületű lakás (kb. 30 m2) két légterű, melyben: egy hálószoba, külön nappali-étkezővel egybenyitott 

konyha, zuhanykabinos fürdőszoba és szeparált wc található. A hálószobában franciaágy áll 

rendelkezésre, illetve nagyobb alapterülete lévén babaágy is kényelmesen elfér benne. A nappaliban 
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kétszemélyes kihúzható kanapé további két fő elhelyezésére ad lehetőséget. Ezen apartman külön 

bejárattal rendelkezik, közvetlen kijárattal az udvarra, saját kis terasszal. 

Árak: 

Szállás önellátással 20.000,- Ft/ apartman/ éj Az ár éjszakákra vonatkozik nem főre!  

Az ár tartalma: 

 szállás 

 parkolás 

 szabadtéri eszközök használata 

 televízió és Wifi használat 

Az ár nem tartalmazza: 

 Klíma használat 1.500,- Ft/ apartman/ éj áron számolandó, azonban csak a foglalás teljes 

időtartamára igénybe vehető szolgáltatás. 

 

2. Emeleti /E1-es apartman: 

                       

  A felső szinten található apartman (kb. 20 m2), mely 2-4 fő lehelyezésére alkalmas. Egy szobában 

franciaágy és egy kétszemélyes kihúzható kanapé áll rendelkezésre, főzőfülke, zuhanykabinos fürdőszoba és 

külön toilett. A szobához egy utcafronti terasz tartozik. 

Árak: 

Szállás önellátással 18.000,- Ft/ apartman/ éj Az ár éjszakákra vonatkozik nem főre!  

Az ár tartalma: 

 szállás 

 parkolás 

 szabadtéri eszközök használata 
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 televízió és Wifi használat 

Az ár nem tartalmazza: 

 Klíma használat 1.500,- Ft/ apartman/ éj áron számolandó, azonban csak a foglalás teljes 

időtartamára vehető igénybe a szolgáltatás. 

  

3. Felső szinti középső /E2-es apartman 

                       

A felső szinten található három apartmanból a legkisebb (kb. 16 m2), mely 2 főnek biztosít kényelmes 

elhelyezést. Ebben az esetben is a szobához kis főzőfülke, fürdőszoba és külön wc tartozik, valamint udvarra 

néző kis erkély. 

Árak: 

Szállás önellátással 16.000,- Ft/ apartman/ éj Az ár éjszakákra vonatkozik nem főre!  

Az ár tartalma: 

 szállás 

 parkolás 

 szabadtéri eszközök használata 

 televízió és Wifi használat 

Az ár nem tartalmazza: 

 Klíma használat 1.500,- Ft/ apartman/ éj áron számolandó, azonban csak a foglalás teljes 

időtartamára vehető igénybe a szolgáltatás. 
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4. Felső szinti (E3) apartman: 

                        

A felső szintre érkezve az első igénybe vehető apartman (kb. 20 m2), mely 2-4 főnek biztosít férőhelyet 

egy szobában- egy franciaágyon és egy kétszemélyes kihúzható kanapén. A többi apartmanhoz hasonlóan 

egy főzőfüle, zuhanykabinos fürdőszoba és külön wc áll rendelkezésre, valamint egy udvarra néző terasz. 

Árak: 

Szállás önellátással 18.000,- Ft/ apartman/ éj Az ár éjszakákra vonatkozik nem főre!  

Az ár tartalma: 

 szállás 

 parkolás 

 szabadtéri eszközök használata 

 televízió és Wifi használat 

Az ár nem tartalmazza: 

 Klíma használat 1.500,- Ft/ apartman/ éj áron számolandó, azonban csak a foglalás teljes 

időtartamára vehető igénybe a szolgáltatás. 
 

Foglalás, bejelentkezés, előlegfizetés menete: 

A foglalás történhet személyesen irodánkban, vagy e-mailen. Telefonon csak időpont egyeztetése 

lehetséges. Írásos megrendelése után a kívánt szálláshelyet és egyéb szolgáltatásokat visszaigazoljuk. A 

foglalási visszaigazolást kitöltve és aláírva kell visszaküldeni. A visszaigazolás kiküldésének napjától 

számított két naptári napon belül szükséges foglalót fizetni, mely a részvételi díj 50%-át jelenti. A foglalás 

értékének fennmaradó 50%-át pedig a visszaigazolásban rögzített érkezési dátumot megelőző naptári nap 

12:00-ig szükséges kifizetni. A befizetés történhet átutalással vagy személyesen irodánkban. Amennyiben a 
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visszaigazolás elküldésének dátumától számított kettő naptári napon belül nem érkezik meg az előleg, 

foglalását semmisnek tekintjük és automatikusan töröljük rendszerünkből. 

Lemondási feltételek: 

A lemondást mindig írásban kell közölni. A lemondás kötbér megfizetését vonja maga után. Érkezést 

megelőző 10 naptári napon túl a befizetett foglaló 50%-a, míg érkezést megelőző 10 naptári napon belül a 

foglaló 100%-a kerül felszámításra. A foglalási visszaigazolásban rögzítettől eltérő későbbi érkezési -, 

illetve korábbi távozási időpont esetén nem áll módunkban pénzt fizetni!  

Módosítási feltételek: 

Irodánk lehetőséget ad a foglalás módosítására azonban csak az érkezést megelőző 10 naptári napon túl 

és csak a szabad helyek függvényében.  Az érkezést megelőző 10 naptári napon belül már a lemondási 

feltételek érvényesülnek. A foglalás adatainak megváltoztatási szándékát minden esetben e-mailben kell 

megerősíteni mind létszám, mind időpont változás tekintetében. A változásról módosított visszaigazolást 

küldünk. A módosítás díja egyszeri 10.000,- Ft.                  

 

 

Szeretettel várjuk Önöket apartmanjainkban! 

Elérhetőség: 

7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 15. 

utazasok.dombovar@gmail.com 

06-20/271-9894 

mailto:utazasok.dombovar@gmail.com
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GÁRDONY 

 

 

Az üdülő egész évben igénybe vehető. Az alsó szinten 2 db. 2 személyes szoba, konyha, fürdőszoba, WC-

helyiség található, az emeleten 2 db. hálószoba, étkezős konyha, fürdőszoba, WC van kialakítva. A konyhák 

edényekkel, tűzhellyel, hűtőszekrénnyel, mikróval vannak felszerelve. Mindkét szinten televízió is található. A 

szintek belső és külső lépcsővel vannak összekötve, így a belső lépcső megnyitásával egyszerre nagyobb család 

közös nyaralására, de ennek lezárása esetén, egy-egy család külön-külön történő pihenésének biztosítására is 

alkalmas. Az üdülőbe a vendégek szórakoztatására csocsó asztalt és lengő tekét is biztosítunk. 

 

Üdülési díj: 

2020. január 1-től-május 31-ig és 2020. szeptember 16-december 31-ig 

 

2 vagy 3 éj 5620.-+Áfa=5900.-Ft/fő/éj 

4 éjszaka 4600.-+Áfa=4830.-Ft/fő/éj 

5 vagy 6 éjszaka 4000.-+Áfa=4200.-Ft/fő/éj 

7 vagy több éjszaka 3400.-+Áfa=3570.-Ft/fő/éj 

 

 
 

Részletesen:http://fdsz.org/Gardony.pdf 

Jelentkezés módja: 

A jelentkezési lap kitöltésével, az irodára való leadásával illetve megküldésével történik. A szakszervezeti iroda 

működési rendje: hétfőtől-csütörtökig, 08-15 óráig. 

Elérhetőségünk: HunHolidays.KFT@gmail.com Tel: 06 20 727 213;        06 20 221 31 90;       1 700-6323 

2020 június 1-től - szeptember 15-ig 

 

2 vagy 3 éj 7600.-+Áfa=7980.-Ft/fő/éj 

4 éjszaka 7000.-+Áfa=7350.-Ft/fő/éj 

5 vagy 6 éjszaka 5900.-+Áfa=6195.-Ft/fő/éj 

7 vagy több éjszaka 5000.-+Áfa=5250.-Ft/fő/éj 

http://fdsz.org/Gardony.pdf
mailto:HunHolidays.KFT@gmail.com
http://www.liganet.hu/news/8456/950-grdony.jpg
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SÁSTÓ 

 

 

 

Az épület fűthető faház. Benne 2 szoba, nappali, konyha fürdőszoba található. Önellátós rendszerben működik. 

A konyha edényekkel, gáztűzhellyel, mikróval, fagyasztó szekrénnyel van felszerelve. A nappaliban televízió 

és rádiós magnó is található. 

Az üdülőbe a vendégek szórakoztatására csocsó asztalt is biztosítunk. Az üdülő gépkocsival és autóbusszal is 

megközelíthető. 

 
Árak 2020 évre: 

2 vagy 3 éj 5620.-+Áfa=5900.-Ft/fő/éj 
 

4 éjszaka 4600.-+Áfa=4830.-Ft/fő/éj 
 

5 vagy 6 éjszaka 4000.-+Áfa=4200.-Ft/fő/éj 
 

7 vagy több éjszaka 3400.-+Áfa=3570.-Ft/fő/éj 
 

 

A környék látnivalói: 

http://fdsz.org/sasto.pdf 

Jelentkezés módja: 

A  jelentkezési lap kitöltésével, az irodára való leadásával illetve megküldésével történik. 

A szakszervezeti iroda működési rendje: hétfőtől-csütörtökig, 08-15 óráig. 

 

Elérhetőségünk: 

HunHolidays.KFT@gmail.com 

Tel: 06 20 727 213,        06 20 221 31,          1 700-6323 

http://www.liganet.hu/news/8457/950-sst.jpg
http://www.liganet.hu/news/8457/950-sst.jpg
mailto:HunHolidays.KFT@gmail.com
http://www.liganet.hu/news/8457/950-sst.jpg
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BEREKFÜRDŐ  

  

 

Az épület két család részére alkalmas kétszintes téglaépület. Egész évben üzemel. Alsó szinten 1 hálószoba, 1 

nappali, konyha, fürdőszoba WC található. A felső szinten 1 nappali, konyha fürdőszoba, WC van. Önellátós 

rendszerben működik. 

A konyhák edényekkel, gáztűzhellyel, illetve villanyrezsóval, hűtőszekrényekkel, mikrókkal vannak 

felszerelve. Mindkét szinten televízió is található. Az üdülőbe a vendégek szórakoztatására csocsó asztalt is 

biztosítunk. Az üdülő gépkocsival, és vonattal is megközelíthető. 

 

Üdülési díj: 

2020. június 1-augusztus 31-ig 

2 vagy 3 éj 4000.-+Áfa=4200.-Ft/fő/éj 
 

4 éjszaka 3800.-+Áfa=3990.-Ft/fő/éj 
 

5 vagy 6 éjszaka 3600.-+Áfa=3780.-Ft/fő/éj 
 

7 vagy több éjszaka 3400.-+Áfa=3570.-Ft/fő/éj 
 

 

A kedvező árak miatt már gyerek kedvezményt nem tudunk adni. 

Jelentkezés módja: 

A  jelentkezési lap kitöltésével, az irodára való leadásával illetve megküldésével történik. 

A szakszervezeti iroda működési rendje: hétfőtől-csütörtökig, 08-15 óráig. 

 

Elérhetőségünk: 

HunHolidays.KFT@gmail.com   Tel: 06 20 727 213;        06 20 221 31 90;       1 700-6323 

http://www.liganet.hu/news/8458/950-berekfrd.jpg
http://www.liganet.hu/news/8458/950-berekfrd.jpg
mailto:HunHolidays.KFT@gmail.com
http://www.liganet.hu/news/8458/950-berekfrd.jpg
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ABÁDSZALÓK (Tisza-tó) 

 

 

Érdeklődni lehet: Kriston József, Mezőkövesd: Mátyás út 63.  

Abádszalók: Muskátli út 2. Tel./Fax: +49/416-292, mob.: +36-20/417-3048. 

E-mail: kriston@freemail.hu 

Honlap:www.abadszalok-tisza.uw.hu 

A hétvégi ház Abádszalók déli üdülőövezetében található, a Tisza-tótól 300m- re. A kertben kis medence, 

tusoló és a kerti sütéshez, főzéshez nyársaló található. A ház mögött, a telekhez tartozó gyephézagos téglával 

burkolt területen 4 db gépkocsi vagy csónakok tárolhatók. A földszinten: 2 hálószoba, kb. 30 m2 nappali, 

fürdőszoba és konyha van. A szobákban 2+2 férőhely van (franciaágy és heverők), melyek szükség esetén 

pótágyazhatók.  

A tetőtérben: 2 szoba, fürdőszoba, előtér, konyha és tároló található, melyek burkolata megegyezik az alsó 

szintével. Itt található 2 terasz, az egyik az utca, a másik a kert felé néz. A szobákban 2+2 fekvőhely van 

(franciaágyak és heverők), melyek szükség esetén bővíthetőek. A konyha itt is teljesen felszerelt. 

Abádszalókot az üdülőfalu szépségein és építészeti emlékein túl több állandó és időszakos kiállítás, múzeum, 

kulturális intézmény, vendégház és rendezvénysorozat teszi emlékezetessé az idelátogató számára. Minden 

évben megrendezésre kerül, melyről programfüzet tájékoztat, a május végétől szeptember közepéig 120 napon 

át tartó „ABÁDSZALÓKI NYÁR” c. programsorozat, mely minden korosztály kulturális és szórakozási 

igényeit igyekszik neves, hazai és külföldi együttesekkel, és vendégművészekkel, műsorokkal kielégíteni. 

 

mailto:kriston@freemail.hu
http://www.abadszalok-tisza.uw.hu/
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MEZŐKÖVESD ZSÓRY THERMÁL FÜRDŐ 

MALIBU  APARTMAN 

 

Érd.: KristonJózsef,  Mezőkövesd (Zsóry) Bimbó út 23. 

Tel./Fax: +36-49/416-292. Mobil.: +36-20/417-3048.  

E-mail: kriston@freemail.hu 

Honlap: http://zsory-mezokovesd.weebly.com/ 

A nyaraló egy önálló telken a gyógyfürdő bejáratától 150 m-re, kényelmes egy perces sétára található. A 

hálószobából, konyhából, fürdőszobából és étkezőből álló ház maximum öt férőhelyes, önellátásra teljesen 

felszerelt, az udvar egy része füvesített, örökzöldekkel, virágokkal, rózsabokrokkal díszített, a térburkolatos 

gépkocsi beállón két kocsi részére a parkolás telken belül biztosított. A kertben nyársaló, bográcsozó, szaletli, 

kerti bútorok, különálló kis faház a strandcikkek és a kerti sütés-főzés eszközök tárolására (melyeket a 

tulajdonos biztosít). A hétvégi ház nem téliesített, így bérelni május 1-től szeptember 30-ig lehetséges.  

A fürdőtől északi irányban kirándulások célpontjai lehetnek a 14 km-re emelkedő Bükk-hegység és különböző 

városai települései – Eger, az egri borvidék, Noszvaj, Szilvásvárad, Szalajka völgy, Galyatető stb. Déli irányban 

kirándulást tehetünk a 15 km-re lévő, az ország második legnagyobb tava, a Tisza-tó és településeihez, melyek 

közül kiemelkedik Abádszalók (vízi sport- és strandparadicsom), Poroszló (Tisza-tavi Ökocentrum) és 

Tiszafüred.  

mailto:kriston@freemail.hu
http://zsory-mezokovesd.weebly.com/
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BALATONKENESE 

HONVÉD REKREÁCIÓS, KIKÉPZÉSI ÉS KONFERENCIA KÖZPONT 

 
 

Érd: Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ Cím: 8172 Balatonakarattya, Tompa 

M. utca 1. Levelezési cím: 8174 Balatonkenese, Pf. 23. 

Honlap::http://honvedudulo.hu/ 

 

A Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ több mint 1 km-es közvetlen 

partszakasszal, 30 hektáros gyönyörű ősparkban egész évben várja, a piheni és kikapcsolódni vágyókat. 

A kikapcsolódni, pihenni vágyó vendégeknek 4 szálloda, faházas pihenő (31 faház,1 akadály-mentesített) és 14 

lakókocsis és 32 sátorhelyes kemping áll a rendelkezésére. 

A nyári és téli szabadidős tevékenységek teret adva, a Balaton, és a hely adta sajátos mikroklímájú 

környezetben szolárium, szauna, konditerem, billiárd, csocsó, bowling-pálya, kültéri fitness pálya, strand és 

strandröplabda pálya, a gyermekeknek játszóház, kézműves foglalkozások, társasjátékok, gyermekjátszótér, 

csúszda, gyermekmedence ad igényes kikapcsolódási, feltöltődési lehetőséget. 

Mind e mellett a település és környezetében számos látnivaló, kirándulási lehetőség van, mind a 

Megyeszékhelyen, mind a környező Balaton parti településeken. Színes nyári rendezvénysorozattal várja az 

idelátogató vendégeket a Honvéd Üdülő is, melyekről szélesebb felvilágosítást az MH RKKK honlapján, a 

www.honvedudulo.hu oldalon találhatnak az érdeklődők. 

 

 

 

http://honvedudulo.hu/
http://www.honvedudulo.hu/


 
 

14 
 

MÁTRAHÁZA HONVÉD ÜDÜLŐ  

Cím: Mátraháza 3233 Üdülőtelep 15. 

Telefon: (06) 37 / 374-036 

Fax: (06) 37 / 374-064 

e-mail:matrahaza.hotel@invitel.hu 

Üdülő vezető: komjati.janos@invitel.hu 

A létesítmény a dél-nyugati hegyoldalban fekvő 8 nagyobb és több kisebb épületből álló együttes, erdővel 

körülölelve. A területet a főépület háromszintes tornyos épülete uralja, mellette hatalmas fenyőkkel beültette 

park található. A parkot a Presszó, G épület, H épület, Kiemelt Magas Parancsnoki (KMP) és iroda épület, 

játszótér és sportpályák övezik. Kissé elkülönülve (150m) panorámás kilátással található az L jelű épület. A 

presszó mögött pince jellegű borozó is található.  A vendégek elhelyezésre öt épületben van lehetőség. A 

szobák, lakosztályok fürdőszobásak, TV, hűtőszekrény, rádió található bennük. 

 

 

mailto:matrahaza.hotel@invitel.hu
mailto:komjati.janos@invitel.hu
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HAJDÚSZOBOSZLÓ „Panoráma apartman ház” 

 

 

Az apartmanok 1 hálószobából (franciaágy 2 fő részére) és 1 nappaliból állnak és, amelyhez amerikai konyha 

és fürdőszoba is tartozik. A nappaliban 2 fő elhelyezésére van lehetőség, illetve pótágyazható gyermekek 

részére.  

A gépkocsival érkező vendégeink részére az épületkomplexum alatt saját tulajdonú parkoló áll rendelkezésre. A 

szálláshoz teljes ellátás igényelhető, melynek díja naponta 4.500 Ft/fő, amely magába foglalja a svédasztalos 

reggelit, kétfogásos meleg ebédet és háromfogásos meleg vacsorát (az étterem a szállástól 500 m-re található). 

A szálláshelyen biztosítva van (térítésmentesen) külön épületben wellness részleg, ahol jaccuzzi és különböző 

szaunák állnak a vendégek rendelkezésére, a nyári szezonban medence.  

Az üdülés díját utalással kell megfizetni a 

megrendelőlapon feltüntetett 

bankszámlaszámra, IFA helyben fizetendő 500 

Ft/fő 

LIGA Akadémia kft    11707024-20474681

 

A szállásfoglalásokkal és az azokkal kapcsolatos kérdésekkel Lippai Csaba (0670/3922-775) 

kereshetik az érdeklődők. A szálláshelyeket az üdülés megkezdésének napján 14.00 órától 

lehet elfoglalni, az érkezés napján a vacsorát 19.00 óráig lehet igénybe venni. Az apartmant a 

távozás napján 10.00 óráig kell leadni. 

(www.hsz.hu/nyomtatványok) található megrendelő lap kitöltésével a lippai.csaba@hsz.hu 

email címre kérjük megküldeni, ezt követően 24 órán belül e-mailen és telefonon értesítjük az 

igény elfogadásáról.  

 

 

 2 éj 

(péntek, 

szombat, 

vasárnap) 

4 éj 

(hétfő, kedd, 

szerda, 

csütörtök, 

péntek) 

2 fő 30 000 Ft 65 000 Ft 

4 fő 55 000 Ft 95 000 Ft 

http://www.hsz.hu/nyomtatv%C3%A1nyok
mailto:lippai.csaba@hsz.hu
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BÜK „Akadémia Rezidencia” 

 

Nyugat-Dunántúl kiemelt üdülőhelyén, Bükön található a Birdland Villapark. A népszerű és 

közkedvelt bükfürdői gyógyfürdő 1500 m található az apartmantól. 

Az apartman önellátó, erkéllyel, LED TV-vel, ingyenes internet (wifi) és légkondicionálással 

rendelkezik. A teljesen felszerelt konyhában mosogatógép és mikrohullámú sütő is igénybe 

vehető. A privát fürdőszoba káddal vagy zuhanyzóval és hajszárítóval szolgálja a vendégek 

kényelmét. Az apartmanhoz 15 m2-es erkély is tartozik, mely elérhető a nappaliból és az 

egyik hálószobából. 

Apartmanunk 75 m2-en kényelmes szállást biztosít 4-6 fő részére. 3 hálószobából az egyik 

francia ágyas, zuhanyzóval, WC-vel, külön erkéllyel biztosít pihenést. A Birdland Villapark 

kertjében játszótér is rendelkezésre áll. Népszerű időtöltés a GOLF. A környéken egyebek 

mellett kerékpározásra és túrázásra is lehetőség nyílik.  

 2 éj 

(péntek, 

szombat, 

vasárnap) 

3 éj 

(hétfő, kedd, 

szerda, 

csütörtök) 

2 fő 40 000 Ft 60 000 Ft 

4 fő 65 000 Ft 100 000 Ft 

6 fő 85 000 Ft 135 000 Ft 

Az üdülés díját utalással kell megfizetni a megrendelőlapon feltüntetett bankszámlaszámra,  

IFA helyben fizetendő 500 Ft/fő 

OTP Bank,  LIGA Akadémia kft,  11707024-20474681 

Foglalás: Lippai Csaba +36703349694 
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BIKÁCS, Zichy Park Hotel 

 

 

A Tolna megyei Zichy Park Hotel tartalmas pihenést, élményekben gazdag programokat kínál 

felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. A szálloda gyönyörű parkja, Bikács és környéke kiváló 

lehetőséget kínál sétákra, gyalogtúrákra, kerékpáros kirándulásokra, lovas kocsikázásra, 

horgászásra illetve kedvelt program a téli hóesésben a lovas szán is. 

  

Erdők, mezők, lankás dombok, gyönyörű természet, vadregényes tájak, hatalmas, szabadba 

csábító birtok lovakkal és más háziállatokkal, kirándulásra ösztönző környék, ahol jó játszani, 

sportolni, wellnesselni, aktívan és passzívan időt tölteni. 

  

Rengeteg programmal várjuk vendégeinket, minden évszakban. Megteszünk mindent azért, 

hogy a szállodánkban eltöltött napok életre szóló élményekkel ajándékozzák meg a hozzánk 

érkezőket. 

  
 https://www.zichypark-hotel.hu/szobafoglalas.html#index; 

Zichy Park Hotel Bikács 

H-7043, Bikács-Kistápé Liget 

 +36 70 1998101 

 

https://www.zichypark-hotel.hu/szobafoglalas.html#index;
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Hotel Aqua Sárvár 

  

A sárvári gyógyfürdőtől gyalogosan 5 percre található Aqua Hotel szeretettel várja Önöket a 

legkedvezőbb árakon! A hotel 22 szobával rendelkezik, így akár nagyobb csoportok 

befogadására is alkalmas, de egyéni ajánlatokkal is tudunk szolgálni, illetve kisebb 

társaságokat is szívesen látunk vendégül. 3 csomagajánlatot szeretnénk kínálni Önöknek, 

hogy biztosítani tudjuk mindenki számára a legmegfelelőbb feltételeket a pihenéshez, a 

csomagok július és augusztus hónap kivételével egész évbe foglalható:  

1. Délutáni kávészünet 2 éjszaka szállás 2 fő részére reggelivel franciaágyas szobában 2 db 

délutáni kávé 10% fürdő és éttermi kedvezmény 1 óra billiárd Fitness és gyerekjátszó 

ingyenes használata Ingyenes Wifi és parkolás Ár: 23900ft+IFA  

2. Aqua Day Spa 2 éjszaka szállás 2 fő részére reggelivel franciaágyas szobában 2x15 perc 

masszázs 10% fürdő és éttermi kedvezmény 1 óra billiárd Fitness és gyerekjátszó ingyenes 

használata Ingyenes Wifi és parkolás Ár: 26900ft+IFA  

3. Aqua feltöltődés 2 éjszaka szállás 2 fő részére reggelivel franciaágyas szobában 2 db egész 

napos fürdőbelépő 10% fürdő és éttermi kedvezmény 1 óra billiárd Fitness és gyerekjátszó 

ingyenes használata Ingyenes Wifi és parkolás Ár: 33900ft+IFA Amennyiben mégsem 

csomagajánlataink mellett döntenének, a napi árainkból 10% kedvezményt biztosítunk 

Önöknek egész évben, kivéve július és augusztus hónapokat, a minimum 2 éjszakás 

tartózkodás esetén. 

9600 Sárvár Fekete Híd u 126. 

Tel. 06-95-520-730  

Email. info@hotelaquasarvar.hu  

Www. www.hotelaquasarvar.hu  

mailto:info@hotelaquasarvar.hu
http://www.hotelaquasarvar.hu/

