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Egyedi kedvezmények csak dolgozóknak 
 
Van egy kis zalai falu az Őrség lábánál, ahova egy kanyargós, dimbes-dombos borvidéken át vezet az út. 
Fenn a hegytetőn, a fenyőerdők ölelésében egyszer csak előbukkan Gosztola. Az egyetlen utcából álló 
virágos falucska festői környezete és különleges nyugalma rögtön magával ragadják az idelátogatót… 

Nálunk senki sem unatkozik! 

Tavaszi-nyári heti élményprogramjaink: 

 zalai borkóstoló 

 kemencében sült finomságok 

 kürtöskalács sütése 

 borvacsora zalai finomságokkal 

  kézműves, hidegen sajtolt olajok kóstolója  

 kirándulások az Őrségbe illetve Szlovéniába  

 séta a Szent György energiavonalak mentén 

 gyerekeknek horgászverseny, pónilovaglás 

 Léleknek: jóga, természetgyógyász kezelések, imaóra 

Kirándulások idegenvezetővel: a Zotter csokoládégyárba, Muravidéken Lendvára illetve Dobronakon az orchideaparkba, 

Őrségi barangolás 

Titkos tippünk: Orchidea kert Dobronakon, Vinárium kilátó Lendva, termálfürdők, lendvai vár, kerékpárutak,  

horgásztó…  

 

 

 

 

 

 

Zala megyében, Lentitől 5 km-re             
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A lenti csomagárak tartalmazzák:  szállás, félpanziós ellátás, wellness részleg használata, kültéri élménymedence, 

üdvözlőital, fürdőköntös felnőtteknek, gyerekbarát szolgáltatások, parkoló, programszervezés 

Tavaszi zsongás* 
2018.03.14.-06.15 között     (Nem foglalható: 2018.03.30 - 2018.04.02, 2018.05.18 - 2018.05.21) 

Hétköznapi ajándékok: 

 min 3 éj esetén superior szobát biztosítunk (felár nélkül, a foglaltság függvényében)  

 szobánként 1üveg zalai bor bekészítés 

Ajándékok egész héten: 

 6 éves korig gyerekeknek a szállás félpanzióval ingyenes (max 1 gyerek/szoba) 

 minden nap délben egy tányér forró levest kínálunk (napi leves) 

hétköznap: 21.990.-/fő/2éj, 10.000.-/gyermek/2éj ;  
hétvégén (péntek és/vagy szombat éj): 26.990.-/fő/2éj ; 12.000.-/gyermek/2éj (6-14év között)                                                      

Titkos vidéki romantika* 

 Érvényesség: 2018.04.06 - 04.07., 05.04 - 05.05., 05.25 - 05.26., 06.01 - 06.02., 06.09 - 06.10., 09.21 -09.22.  

Extra ajándékok: 

 érkezéskor romantikus szobai bekészítés: 1üveg zalai bor és gyümölcstál, virág és mécsesek várják Önöket a 
szobában 

 zenés, gyertyafényes éjszakai fürdőzés (min 10 fő esetén) 

 négyfogásos gála vacsora (a félpanzió keretében)   14.900.-/fő/1 éj ; hosszabbítás: 11.900.-/fő/éj 

Családi majális* 

Érvényes: 2018.04.27.-29 között 

 szombaton vonatozás erdei kisvasúton: útközben zalai borkóstoló és piknik házias finomságokkal, őzikékkel 
és szarvasokkal is találkozhatunk! (min 15 főtől indul a program), 

 vasárnap májusfa állítás nótaszóval 

 gyerekprogramok 

 vasárnap zenés medenceparty a kültéri élménymedencénél 

 szállodánk május 1-én lesz 18 éves, ebből az alkalomból születésnapi tortával lepjük meg vendégeinket a 
félpanzió keretében      29.990.-/fő/2éj ; 12.000.-/gyermek/2éj 

 

Pünkösdi kalandok* 
Érvényes: 2018.05.18.-21. között 

 pénteken: őrségi olajok kóstolása 
 szombaton: délelőtt erdei gyalogtúra, este zalai borkóstoló 
 vasárnap:  családi délután a szálloda kertjében: kürtöskalács és kemencében sütés közösen, gyerekeknek 

horgászverseny és kincskeresés, májusfa kitáncolás 
 egésznapos fakultatív kirándulás a Zotter csokoládégyárba, Ausztriába (külön díj ellenében, pénteken) 
 hétfőn délelőtt Gosztolai séta, és fakultatív programként póniovaglás gyerekeknek (szabadidő központunkban- 

utazás egyénileg). Naponta a félpanzió keretében zalai, tájjellegű ételeket kínálunk a vacsoránál (prósza, 
vadpörkölt, dödölle, kukoricamálé, házi rétes...) 

44.990.-/fő/3éj ; 17.900.-/gyermek/3éj 
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Nyári wellness felüdülés 3 éjtől* 

Érvényes: 2018.06.15-08.31 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 (részletek a lap alján - Programajánló) 

 Melegvizes kültéri élménymedence erdei panorámával 

6=7 éj akció 5=6 éj akció 4=5 éj akció 3=4 éj akció 2=3 éj akció 

101.500.-/felnőtt 86 900 73 900 59 900 46 500 

39.900.-/gyermek 34 500 29 500 23 900 17 900 

Augusztus 20. Zalában* 

Programunk:    2018. 08. 17-20. 

 pénteken zalai borkóstolóra invitáljuk kedves Vendégeinket 

 szombaton vezetett erdei sétán vehetnek részt, mely piknikkel egybekötött 

 vasárnap a kemencében őrségi kerek perec, langali és kenyér is készül majd. A közösen sütött új kenyeret a zalai 
büfévacsoránál szolgáljuk fel. Utána pedig a tóparti grillkertben kerül sor az év tortájának kóstolására pezsgős 
koccintás mellett. 

Extra ajándékok gyerekeknek: 

 gyerekeknek ingyenes belépő az ausztriai dinóparkba (utazás egyénileg, Bad Gleichenberg) és pónilovaglás.  

48.000.-/fő/3éj ; 18.000.-/gyermek/3éj  

Extra céges ajándékok Önnek egész évben: 
gyerekeknek 6 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 kedvezményes felárral (kivéve „C” szezon) :5.000.-/szoba/éj helyett 2.500.-/szoba/éj 

  

Elfogadjuk: Széchenyi Pihenőkártya, Erzsébet utalvány     

 

 

 

 

 

Gosztola az Ön bakancslistájáról sem hiányozhat… 


