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Őrség gyöngyszeme-télen is… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Egyedi kedvezmények csak dolgozóknak 
 

Nálunk senki sem unatkozik! 

Heti élményprogramjaink kicsiknek-nagyoknak: 
....egy kis téli  ízelítő…  

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

kézműves, hidegen sajtolt olajok kóstolója  
 

Aktív: kirándulások az Őrségbe illetve Szlovéniába  
 

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, közeli szlovén síparadicsom 
 

 

 

 

 

 

 

Zala megyében, Lentitől 5 km-re           

A lenti csomagárak tartalmazzák:  szállás, félpanziós ellátás, wellness részleg használata, kültéri 

élménymedence, üdvözlőkoktél, fürdőköntös, gyerekbarát szolgáltatások, parkoló, 

programszervezés,  transzfer a Lenti busz/vonatállomásról. 
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Nyújtózkodós téli pihenés teljes ellátással * 

                          2016. december 23-ig, 2017. január 1-6, illetve február 12-március 31. 

Minden nap délben forró levest kínálunk! 
Hétköznapi ajándékok: min 3 éj esetén superior szobát biztosítunk (felár 

nélkül, a foglaltság függvényében) illetve szobánként 1üveg zalai bor 

Ajándék egész héten: 6 éves korig gyerekeknek a szállás félpanzióval 

ingyenes(max    1   gyerek/szoba)                                                                                                                                                           
 

Hétvégén (péntek és/vagy szombat éj): 21.500.-/fő/2éj,   hétköznap: 18.500,- /fő/2éj,   gyerek: 10.000,- Ft/fő/2éj                                                                                                                                                                                                                       

Heti program ízelítő: Zotter csokigyár, olajkóstoló, szlovéniai körút, borvacsora, kemencében sütés, zalai 

borkóstoló 

                                                             Karácsonyi ajándékutalvány akció 

 szállás 2 fő részére 2éjszakára, elhelyezés 2ágyas pótágyazható standard szobában, üdvözlőkoktél, ellátás: 

reggeli vagy félpanzió, wellness használat, fürdőköntös, parkoló. 

 extra ajándék:  10 éves egy gyermek részére szülőkkel egy szobában ingyenes a szállás ellátással, 1 napra 

kerékpárkölcsönzés túratérképpel 

 A csomag ára: reggelivel 29,990.-/2fő/2éj vagy félpanzióval 38,990.-/2fő/2éj 

 Felhasználható, foglalható: 2017. jaunár1-8-ig, február 12- április 27-ig, előzetes időpont-egyeztetéssel, 

kivéve kiemelt időszakban. ("C" szezon) 

 csak előre történő kifizetéssel érvényes 

Szilveszter Zalában * 2016. december 30-2017. január 1. 
Exkluzív szobai bekészítés, erdei gyalogtúra forralt borozással, szilveszteri gálaest, zalai borkóstoló, kemencében 

sütés közösen: hökön sült őrségi kerek perec és langali, közben családi kincskeresés                                                                               

65,800.-/fő/2éj, 89,500.-/fő/3éj; 105,900.-/fő/4éj (csak itt: -15% egyedi kedvezmény)                                                                                               

Gyerek (3-13,99 éves korig): 18,000.-/gyerek/2éj, 24,500.-Ft/gyerek/3 éj, szülőkkel egy szobában  

 

Pótszilveszter retró bulival 2017. január 6-8. 

 pénteken: vacsora zalai finomságokkal, gyertyafényes wellness fürdőzés 

 szombaton: kemencében sült perec és lángos forralt borral, bográcsgulyással 

 szombaton este: büfévacsora, retro zene slágerekkel,  éjszakai büfé 

 vasárnap: disznótoros reggeli 

 előfoglalási akció 2016. december 20-ig: 27,990.-/fő/2éj, 2016. december 21-től: 29.990.-/fő/2éj 

 (csak itt: -15% egyedi kedvezmény)                                                                                                

Valentin nap egész hónapban 2017 február 10-28 között 

 elhelyezés standard szobában, 

 gyertyafényes éjszakai fürdőzés (minimum 10 fő esetén)  

 romantikus szobai bekészítés érkezéskor 

 4fogásos vágyfokozó gálavacsora élőzenével (csak február 11-én) 

 hétköznap: 19.990.-/fő/2éj, hétvégén (péntek és/vagy szombat éj): 21.990.-/fő/2éj 

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      


