Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége
Budapest, 1094 Balázs Béla utca 20. I/3., tel/fax: 06/1/327-0118
e-mail: nyugszov@hu.inter.net,
www.eletetazeveknek.hu

TÁJÉKOZTATÓ

a 2021. ÉVI KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉSEKRŐL
Az alábbi, akciós ajánlatok kizárólag az „Életet az Éveknek” Országos Szövetség tagjainak,
családtagjainak és ismerőseinek szól.

ZALAKAROS – HOTEL NAPFÉNY***
Jelentkezés és foglalás közvetlenül a szállodánál! Kérjük, hogy foglaláskor használjátok
az „Életet az éveknek” jelszót!
A Hotel Napfény Zalakaroson, a városi gyógyfürdőtől 150 m-re, csendes és nyugodt, zöldövezeti
környezetben várja 46 db erkélyes szobájába pihenni és gyógyulni vágyó kedves vendégeit.
A parkettás szobákban fürdőszoba, hűtőszekrénnyel, mikrohullámú sütővel felszerelt teakonyha,
kábel televízió és szobaszéf található.
Szolgáltatások: az Aura Wellness Komplex részlegben úszómedence, jakuzzi, gyerekpancsoló,
élmény medence, infra- és finn szauna található. Dining Guide Étteremkalauz által ajánlott étterem,
sószoba, WIFI, fitness terem.
Ellátás: Félpanzió (3 fogásos menüválasztásos vacsora)
Időszak
2021.03.15. ─ 05.31.
2021.06.01.─ 07.01.
2021.09.01. ─ 12.20.

Félpanzióval
8.900 Ft/fő/éj
10.900 Ft/fő/éj
8.900 Ft/fő/éj

Egyágyas felár: 2.000 Ft/fő/éjszaka
Az ajánlat igénybe vehető: kiemelt időszakok kivételével ─ előzetes időpont egyeztetéssel
a 06 70 310-7783-as telefonszámon, vagy a sales@hotelnapfeny.hu email címen.
Idegenforgalmi adó: 500 Ft/fő/éjszaka 2021-ben.
Parkolás (igény szerint): 400 Ft/autó/éjszaka.
SZÉP kártyát (OTP, K&H, MKB) elfogadunk.

SOPRON – HOTEL SZIESZTA ***
9400 Sopron, Lővér krt. 37.

Bővebb információ és foglalás
tel.: 06-99-314-260, e-mail: rendezveny@hotelszieszta.hu
Jelentkezés és foglalás közvetlenül a szállodánál! Kérjük, hogy foglaláskor használjátok
az „Életet az éveknek” jelszót!
Sopron Magyarország nyugati határa mellett, az Alpokalján, Bécstől 60 km-re, Budapesttől 220 km-re
található. A Soproni-hegység és Fertő tó melletti Balfi-dombság között, az Ikva patak völgyében épült. A
környék mikroklímája kedvez a bortermelésnek; Sopron a „kékfrankos fővárosa”.
Az ajánlat 2021. január 20-től december 20-ig érvényes

(kivéve a VOLT Fesztivál idejét, amennyiben azt megrendezik)
Egyéni vendégek részére
3 éjszaka/4 nap:
Kétágyas Classic szoba
9.900,-Ft/fő/éj
Háromágyas Classic szoba 9.900,-Ft/fő/éj
Egyágyas felár
5.000,-Ft/fő/éj
6 éjszaka/7 nap:
Kétágyas Classic szoba
8.500,-Ft/fő/éj
Háromágyas Classic szoba 8.500,-Ft/fő/éj
Egyágyas felár
5.000,-Ft/fő/éj
A fenti árak tartalmák:
•

Szállás svédasztalos reggelivel és vacsorával (A vacsora típusa a házban tartózkodó
vendéglétszám függvénye: svédasztalos vagy három fogasos vacsora, italt nem tartalmaz);
Az ételkínálatban szerepelnek táplálékallergiásoknak (glutén-, laktóz érzékenyeknek és
cukorbetegeknek) is megfelelő ételek, melyeket kérésre szolgálnak fel. Kérjük, ilyen irányú
igényeteket jelezzétek foglaláskor a helyszínen, valamint az étteremben is!
•

Belépő a városi Lővér uszodába, nyáron a Lővér strandra,

•

Nyáron belépő a Tómalom fürdőre

•

WiFi használat,

•

parkolás,

•

ÁFA

(A fel nem használt csomagelemekért visszatérítés nem jár. A kültéri programok az időjárás
függvényében vehetők igénybe.)
A szobaár nem tartalmazza:
• Idegenforgalmi adó: 530 Ft/fő/éj, 18 éves kortól fizetendő
•

A szálloda wellness szigetének használata (beltéri medence, finn szauna, pezsgőfürdő,
gőzfürdő, kondicionáló terem): 1.900 Ft/fő/nap;

•

Fürdőköpeny használat felnőtt méretben: 500 Ft/db/éj;

A szobát az érkezés napján 14.00 órától foglalhatják el a vendégek, és az utazás napján 10.00 óráig
áll a rendelkezésetekre a szobahasználat.
Classic szoba: minden szoba fürdőszobás (fürdőkádas, törölköző, folyékony szappan van),
erkélyes, színes TV, telefon, kis hűtő van a szobákban.
Kutya hozható a szállodába, éjszakánként 2.000 Ft térítést kérünk a kutyák után.
Az étterembe és a wellnessbe bevinni nem lehet az állatokat.
Közlekedéssel kapcsolatos információ:
A szállodához a vasútállomástól és a buszpályaudvartól az 1-es és 2-es számú helyi járatos
buszokkal lehet eljutni, melyekkel a belváros (óváros, Tűztorony) is könnyen megközelíthető.
Fakultatív programlehetőségek a környéken:
•

Nagycenki Széchenyi Kastély és Múzeumvasút

•

1 napos kirándulások autóbusszal (Bécs, Fraknó, Pozsony)

•

Hohe Wand Naturpark - Ausztria

•

Fertőrákos szárazon és vízen, kisvonattal, hajózással

•

Fertőrákosi Kőfejtő-Témapark

•

Fertődi és Kismartoni Eszterházy Kastély (Eszterházi Vigasságok, kastélyvezetéssel,
kávéval, sütivel )

•

Lővér Kalandpark

•

Soproni bobpálya

•

Csokoládé kóstolás a Harrer Csokoládéműhelyben

•

Múzeumlátogatások Sopronban

•

Ligneum (Nyugat-Magyarországi Egyetem látogatóközpont)

•

Páneurópai Piknik Emlékhely

•

Fertő-Hanság Nemzeti Park

•

Familypark St. Margarethen-ben

•

Bor- és pálinkakóstoló

•

Színházi előadások és más kulturális programok (nyáron a Fertőrákosi
Barlangszínházban, évadban a Petőfi Színházban)

•

Sárvár, Hegykő termálfürdő

•

Aktuális soproni programok

Szolgáltatások: étterem, drinkbár, fitness-wellness centrum, aromafürdő, jáde-lávaköves
masszázságy, oxigénterápia, szolárium, infra szauna, teniszpályák, biliárdasztalok, csocsó.
Fizetés módja: A Szövetség által foglalt szobákat is a Vendégek fizetik a helyszínen készpénzben
vagy bankkártyával (VISA, EC/MC, AMEX).
Lemondási feltételek:
A lefoglalt szoba érkezés előtt 15 nappal mondható le kötbérmentesen.
Ezen túli lemondás, meg nem érkezés, vagy korábbi elutazás esetén a szálloda jogosult a foglalás
50%-áig kötbért felszámolni.

Hajdúszoboszló- Hotel Barátság***superior
Akciós ajánlat az „Életet az Éveknek” klubtagoknak

Jelentkezés és foglalás közvetlenül a szállodánál! Kérjük, hogy foglaláskor használjátok
az „Életet az éveknek” jelszót
Gyógyuljatok a hajdúszoboszlói gyógyvíz erejével és gazdagodjatok élményekkel a szállodában,
mely tagjaink körében nagy népszerűségnek örvend. A kedvezményes ár tagjainknak szól.
Elő-, és utószezonban:
(érvényes 2021.01.02 ─ 2021.07.09. és 2020.08.22 ─ 12.23. között)
Kétágyas szobában már 11.500 Ft/fő/éjszakától
Főszezonban:
(érvényes 2021.07.10. ─ 08.21. között)
Kétágyas szobában már 15.000 Ft/fő/éjszakától

Időszak

2 éj esetén svédasztalos
félpanzióval

5 éj esetén svédasztalos
félpanzióval

Tartalma: szállás teljes ellátással (svédasztalos reggeli, büfévacsora), gyógy-, váltó-, pezsgőfürdő,
szauna-, infra szauna, gőzfürdő, szezonálisan úszómedence használat, térítésmentes animációs
programok, fürdőköntös.
Az árak nem tartalmazzák:
• az idegenforgalmi adót (500 Ft/fő/éj) és
• parkolási díjat (1200 Ft/autó/éj)
További szolgáltatások:
• Minimum 5 éjszaka eltöltése esetén a NEAK által támogatott kezeléseket házon belül vehetik
igénybe a szálloda vendégei a NEAK támogatott árakon.
• A szállodában saját reumatológus szakorvos rendel. Sem beutalóra, sem előre kiírt kezelésre
nincs szükség, kizárólag a TAJ kártyára.
• Idősbarát szálloda
• Hetente több alkalommal élőzene
A foglalások előzetes egyeztetés alapján, a szabad kapacitások függvényében lehetségesek.
Bővebb információ és foglalás:
Hotel Barátság***
4200 Hajdúszoboszló Mátyás király sétány 19.
Tel: 06-52/558 592, 06-52/558 570
e-mail: sales@baratsag.hu
www.baratsag.hu

NAGYATÁD – HOTEL SOLAR ***
7500 Nagyatád, Széchenyi tér 28.

Bővebb információ és foglalás
tel.: 06-82-50-4135, e-mail: marketing@hotelsolar.hu
Jelentkezés és foglalás közvetlenül a szállodánál! Kérjük, hogy foglaláskor használjátok
az „Életet az éveknek” jelszót!
Nagyatád kellemes hangulatú parkos-ligetes kisváros, ideális feltételeket nyújt a pihenésre,
kikapcsolódásra. A város főterén, a Gyógyfürdővel szemben található az átriumos belső kiképzésű
hotel. A szállodában 60 db két, illetve három ágyas, fürdőszobás, színes televízióval, telefonnal,
minibárral felszerelt szoba áll a vendégek rendelkezésére.
A szálloda helyben kirándulásokat, borkóstolót és számos más programot szervez, amiről a
helyszínen érdeklődhettek.

2021.01.02.
─ 04.30.
és
2021.11.01.
─ 12.23.

Standard
szoba: 19.800
Ft/fő +IFA

Prémium
szoba 21.800
Ft/fő +IFA

Standard
46.500 Ft/fő
+IFA

Prémium szoba
51.500 Ft/fő +IFA

2021.05.01.
─ 10.31.

Standard
szoba 21.000
Ft/fő +IFA

Prémium
szoba 23.000
Ft/fő +IFA

Standard
szoba 49.500
Ft/fő +IFA

Prémium szoba
54.500 Ft/fő +IFA

Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fő/éj
Egyágyas felár: 2000 Ft/éj (kiemelt időszakok kivételével)
Klíma felár (igény esetén): 1000 Ft/szoba/éj

