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Őrség gyöngyszeme… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Egyedi kedvezmények csak  
Szakszervezeti dolgozóknak! 

 

Nálunk senki sem unatkozik! 

Ingyenes heti élményprogramjaink kicsiknek-nagyoknak: 
....egy kis őszi, téli  ízelítő…  

 Ínyencségek: zalai borkóstoló, kemencében sült finomságok, kürtöskalács sütése, borvacsora zalai 

finomságokkal, kézműves, hidegen sajtolt olajok kóstolója  
 

 Aktív: kirándulások az Őrségbe illetve Szlovéniába (extra fizetendő) 

 

 Lélek: jóga, természetgyógyász kezelések, séta a Szent György energiavonalak mentén, imaóra 

 Családbarát: gyerekeknek horgászverseny, pónilovaglás, élet a tanyán, kirándulás a Zotter csokoládégyárba 

 Titkos tipp: Orchidea kert Dobronakon,ÚJ! Vinárium kilátó Lendva, termálfürdők, lendvai vár, 

kerékpárutak, saját horgásztó…  
 

 

 

 

 

 

 

Zala megyében, Lentitől 5 km-re 
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Nyári  és Őszi akciók: 

A lenti csomagárak tartalmazzák:  szállás standard szobában, félpanziós ellátás, wellness részleg 

használata, kültéri élménymedence, üdvözlőkoktél, fürdőköntös, gyerekbarát szolgáltatások, 

parkoló, programszervezés,  ingyenes transzfer a Lenti busz/vonatállomásról (érkezés-távozás napján) 

Nyári wellness felüdülés 3 éjtől* 

Érvényes: 2017.06.15-08.31 között 

 Ajándék programjaink közül választhat az egész család (személyenként 1 program): gyerekeknek pónilovaglás 

vagy belépő a gleichenbergi dinóparkba (utazás egyénileg), nappali horgászjegy, 1 napra kerékpár vagy Nordic Walking 

bot kölcsönzése túratérképpel, -10% masszázs kupon. 

 Heti ingyenes, nyári programjaink  

 Meleg vizes kültéri élménymedence erdei panorámával 

43 500 Ft/felnőtt/3éj 55 600 Ft/felnőtt/4éj     65 000 Ft/felnőtt/5éj         77 500 Ft/felnőtt/6éj 

Július 14-ig történő foglalás esetén -10% last minute kedvezmény! (érkezés június 26-július 14 között) 

 

Augusztus 20. az ország tortájával* 
Érvényes: 2017.08.18.-20. között 2éj 

 pénteken zalai borkóstoló 

 szombaton: délelőtt erdei gyalogtúra,délután családi sütögetés a szálloda kertjében: őrségi kerekperec, langli és 

kenyér is készül majd. Pezsgős koccintás mellett kínáljuk az év tortáját. borkóstoló 

 Extra ajándékok gyerekeknek: gyerekeknek ingyenes belépő az ausztriai dinóparkba (utazás egyénileg, Bad 

Gleichenberg) és pónilovaglás                                                                      29.990.-/fő/2éj ; 10.000.-/gyermek/2éj 
 

Kemence- és tökfesztivál* 

Érvényes: 2017.09.22-24 között 

 zalai ajándék* bekészítés a szobába érkezéskor 

 pénteken: zalai borkóstoló a házigazda érmes boraival 

 szombaton reggeli után egész napos program és ingyenes ételkóstolók a szálloda kertjében: 

délelőtt: harmónika szó közben a kemencében készülnek finomságok: hőkön sült perec, amit házi zsírral és lila hagymával 

kínálunk és a híres gosztolai langali 

ebédre a szabadban készült ételeket fogyaszthatják el a szálloda tópartján: bográcsgulyás, kemencében sült csülök és libacomb, 

burgonyával, zalai rétes (tökös mákos, túrós, almás) 

délután: kézműves kirakódóvásár, tombolasorsolás, élőzene, helyi termékek piaca 

kürtös kalács készítése közösen 

vacsoraízelítő zalai specialitásokkal: vargányakrémleves, sült oldalas párolt káposztával, vörösboros vadpörkölt dödöllével, 

aszalt szilvával töltött pulykamellrolád, krumpliprósza, kukoricamálé 

Mindenki kedvére részt vehet az előkészületekben és a sütés főzésben, közben egész nap élvezheti szállodánk wellness 
részlegének szolgáltatásait is                                                                                   29.990.-/fő/2éj ; 10.000.-/gyermek/2éj 

Őszi kalandok az Őrség lábánál* 
Érvényes: 2017.08.31.-10.20. között min.2éj 

 hétköznapi ajándékok: 6 éves korig szülőkkel egy szobában ingyenes és min 4 éj esetén superior szobát biztosítunk 
(felár nélkül, a foglaltság függvényében). 

 hétvégi ajándék: 10% kedvezmény kuponok: éttermi ebédre és masszázsra vehető igénybe (egyszeri alkalommal) 

 gyerek: 5000.-Ft/fő/éj (hétvégén illetve hétköznap is) 

19.990.-/fő/2éj (hétköznapokon: péntek és/vagy szombat éj kivételével                                                                             

22.990.-/fő/2éj (hétvégén)  hosszabbítás hétköznapokon: 9.000.-/fő/éj    
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GRATIS!!!                                                               Extra céges ajándékok  Önnek egész évben:
gyerekeknek 8 éves korig ingyenes a szállás félpanzióval-szülővel egy szobában, minden fizető felnőtt után egy 

gyerek,  pónilovaglás 

korlátlan kerékpárkölcsönzés 

- 20% masszázs és éttermi kedvezmény (egyszeri alkalommal) 

-20% éves csomagokra (*ennél a csomagnál a 20% kedvezmény nem vehető igénybe) 

superior szoba felár nélkül (kivéve „C” szezon) 

5000.-Ft értékben ajándékutalvány, mely egy következő üdülésnél vehető igénybe!  

 

Elfogadjuk: Széchenyi Pihenőkártya, Erzsébet utalvány      

 

 

 

 

 

 


