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Foglaljon „SZÉP KEDVEZMÉNY” jelszóval és 
fizessen SZÉP kártyával az 5 000 Ft értékű 
kedvezménykuponért!
Amennyiben megrendelése összege eléri az 
50 000 Ft-ot, és a számla egy részét vagy egészét 
SZÉP kártyával egyenlíti ki, Öné a bruttó 5 000 Ft-os 
kedvezménykupon.

További részletek: danubiushotels.hu

SzéP kártyával fizetőknek 
5 000 Ft értékű 
kedvezménykupon 
a danubius szállodákban!

Spóroljon velünk!
 

Foglalja le belföldi pihenését legalább 45 nappal 
érkezés előtt
akár 30%-os kedvezménnyel!
 
Hévíz         Sárvár        büK        SOPrON
bALATONFüred        PécS        Győr 
 
Részletek: danubiushotels.hu

TArTALOMJeGyzéK eLőFOGLALáSi AKciÓ
A dANUbiUS SzáLLOdáKbAN
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WeLLNeSS PiHeNéS 
Budapesten, Hévízen, Sárváron, Bükfürdőn 
és Sopronban

Merüljön el a forró termálvízben 
és engedjen a kényeztetésnek!

9 200 Ft / fő / éj ártól büféreggelivel 
és vacsorával

ONLiNe  
FOGLALÓKNAK 
5 000 FT-OS 
KedvezMéNyKUPON  
A dANUbiUS 
SzáLLOdáKbAN!

FOGLALJA Le  
SzáLLáSáT ONLiNe  
a danubiushotels.hu oldalon, 

bármely vidéki Danubius szálloda 

egyikében! 

Részletek a weboldalon: danubiushotels.hu

5000 Ft



WeLLNeSS PiHeNéS

Kényeztesse magát egy kellemes wellness 
hétvégével, töltődjön fel energiával Hévízen, Sárváron, 
Sopronban vagy Budapesten!

Termálmedencék, wellness- és élményfürdők, 
szaunavilág, fitness, szépségszalon, gasztronómiai 
élmények; mindez odafigyeléssel, kedvességgel, 
harmó niában a természettel

budapesten: 10 950 Ft / fő /éj ártól reggeli 
kávéval és croissant-nal

vidéken: 9 200 Ft / fő / éj ártól büféreggelivel  
és vacsorával

danubius Health Spa resort  
   Margitsziget****superior

danubius Health Spa resort Helia****
danubius Health Spa resort   
   Hévíz****superior

danubius Health Spa resort Sárvár****
danubius Health Spa resort Aqua****
danubius Health Spa resort bük**** 
Hotel Lövér****

danubius Health Spa resort 
   Margitsziget****superior

danubius Grand Hotel Margitsziget***
danubius Health Spa resort Helia****
danubius Health Spa resort Hévíz****superior

danubius Health Spa resort Sárvár****
danubius Health Spa resort Aqua****
danubius Health Spa resort bük****
Hotel Lövér****

danubiushotels.hu

PANNONHALMi LeveNdULáS KéNyezTeTő 
NAPOK 

Tapasztalja meg Ön is a pannonhalmi levendula 
nyugtató hatását! Élvezze, ahogy az illóolajokban 
gazdag gyógynövény a szellemet ellazítja, a testet 
pedig felüdíti! 

2 éjszakás pihenés a pannonhalmi Bencés Főapátság 
receptje alapján készült levendulaolajos masszázzsal 
és levendulás aromafürdővel 

Pannonhalmi levendulás kényeztető napok 

budapesten: 47 800 Ft / fő / 2 éj ártól 

vidéken: 26 400 Ft / fő / 2 éj ártól 
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Hévízen, Sárváron, Bükön éS BudapeSten 

2014. május 1.-szeptember 15.

Foglaljon legalább 4 éjszakát vagy akár egyhetes 
nyaralást 20%-kal kedvezőbb áron!

Danubius élményfürdők, szaunák, wellness- és 
sportprogramok  - gyerekkedvezmények - gazdag 
büféreggeli és vacsora vagy all inclusive ellátás 

előfoglalás esetén 30%-ot is megtakaríthat!

danubius Health Spa resort   
   Margitsziget****superior

danubius Health Spa resort Helia****
danubius Health Spa resort   
   Hévíz****superior

danubius Health Spa resort Sárvár****
danubius Health Spa resort aqua****
danubius Health Spa resort Bük****

részletek a weboldalon: danubiushotels.hu

nYárI CSoBBanáS

Töltse aktívan jól megérdemelt  
pihenését és használja ki a korlátlan  
szabadság nyújtotta lehetőségeket. 

Foglaljon „nYuGdíJaS” jelszóval  
és válogasson kedvére magyarországi 
szállodáink ajánlataiból, melyekből

15 %* kedvezményt nyújtunk
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező 
vendégeink részére.

Tegye teljessé pihenését; egyes gyógy- és wellness 
kezelésünket is kedvezményesen áron veheti igénybe.

* közvetlenül a szállodánál történő foglalás esetén. 
Foglaláskor kérjük jelezze, hogy nyugdíjas igazolvánnyal 
rendelkezik és érkezéskor mutassa fel azt a recepción.

nYuGdíJaSoknak  
Szóló  
kedvezMénYek
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UTAzáS GyereKeKKeL 

Ételek, italok, finomságok

Nincs unatkozás. Gyerek és felnőtt 
programok minden mennyiségben, 
élmények a Danubius Bubbles Clubbal 
reggetől estig

Mi, szülők, pihenni érkezünk egy szállodába.  
De a gyerekeink... ők valami egészen másért. 
Kicsik vagy nagyok, fiúk vagy lányok, félénkek 
vagy bátrak; őket a felfedezés, a kaland,  
az izgalom és a játék hajtja. Engedjünk teret 
olthatatlan vágyaiknak, hagyjuk őket néhány 
napig önfeledten játszani  - és tegyük mindezt 
profi animátorok irányításával! 

A Danubius családbarát szállodáiban Balatonfüreden, 
Bükfürdőn, Hévízen és Sopronban színes animációs 
programok szórakoztatják a gyermekeket,  
hogy a felnőttek nyugodtan kikap cso lódjanak  
– vagy éppen bekapcsolódjanak…
Izgalmas sport játékok, kreatív műhely, vizes kalandok 
reggeltől estig a Danubius sárkányaival.
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danubiushotels.hu/buk

dANUbiUS HeALTH SPA reSOrT büK****
(Bükfürdő)

Mindent beleadunk!

A gasztronómiai élmények mellett wellness és szauna 
világ, squash pálya, fitneszstúdió, bowling pálya és 
számtalan sportprogram áll az aktív pihenést kedvelők 
rendelkezésre.

All inclusive élmények

20 000 Ft / fő /éj ártól kétágyas szobában

Fantasztikus gyermekkedvezmények:
6 éves (5,99) korig ingyenes,
14 éves (13,99) korig  9 000 Ft / 
   gyermek / éj 

ALL iNcLUSive eLLáTáS TArTALMA

7:00-10:00: Bőséges büféreggeli

10:00-12:00: Reggeli plusz: kávé, tea, péksütemények, 
joghurt, gyümölcs

10:00-15:00:Teák és gyümölcs a gyógyászati részlegen

12:00-14:00: Büféebéd: levesek, saláták, zöldségek, 
tészták, húsételek (magyaros és nemzetközi), grillezett 
és wokban készített ételek, sütemény, palacsinta, 
gyümölcs, Healthy Choice sarok az egészséges 
táplálkozás híveinek, gyerekbüfé

14:00-18:00: Sütemény, fagylalt, kávé, tea, gyümölcs

15:00-18:00 Uzsonnabár: meleg snack ételek 
(hamburger, pizza, lángos, langalló, melegszendvics, 
hasábburgonya stb.) 

18:00-22:00: Büfévacsora: mindennap témaestek 
(pl. tészta est, hal-est, olasz est, magyaros ételek, 
grillvacsora)

11:00-22:00 Italszalon: ásványvíz, gyümölcs- és 
zöldséglevek, tea, kávé, folyóbor és csapolt sör

egész évben izgalmas programok  
a  sárkányaival:

öröKMOzGÓ HéTvéGe
2014. március 19-23.

vidáM cSALádi Húsvét
2014. április 18.-22. 

Majális
2014. április 30.  - május 4

Gyereknap: Sárkányok birodalma
2014. május 23.-25.

Pünkösd  -„természetesen”
2014. június 6.-9.

Sportsuli
július-augusztus

baba-mama hét  - baba-mama idejöjjön!
Szeptember

részletes programok:
www.danubiushotels.hu/buk-csaladi-programok
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dANUbiUS HeALTH SPA reSOrT AQUA****
(Hévíz)

boldog gyermekek, pihenő szülők!

Gyermek medencéink és programjaink minden  
időben gondtalan szórakozást biztosítanak.  
Amíg a kicsik játszanak, a szülők kipróbálhatják 
kényeztető wellness kezeléseinket.

All inclusive élmények 

20 500 Ft / fő / éj ártól

ALL iNcLUSive eLLáTáS TArTALMA

07:00-10:00: Gazdag büféreggeli   

10:00-11:00: Kontinentális reggeli későn kelőknek   

10:00-15:00: Gyógyteák, gyümölcs   

12:00-14:00: Könnyű büféebéd – „Danubius Healthy   
Choice” salátabüfé, levesek, zöldségek, tészták, 
grillezett vagy wokban készített ételek, sütemény, 
palacsinta, gyümölcs és fagylalt   

15:00-17:00: Délutáni kényeztetés: sütemények, 
kávé, tea, fagylalt   

18:00-21:00: Büfévacsora: változatos elő- és 
főételek, sajtok, desszertek. Hetente egyszer 
magyaros büfévacsora   

11:00-22:00: Alkoholmentes italok (ásványvíz, 
gyümölcs- és zöldséglevek, üdítőitalok) kávé, tea 
italbüféről és fagylalt   

18:00-21:00: a vacsorához csapolt sört és házi 
borokat is felszolgálunk   
Az érkezés vagy elutazás napján vendégünk egy 
ebédre.   

egész évben izgalmas programok  
a  sárkányaival:

Húsvét: április 18-22.

családi majális: április 30 - május 4.

Gyermeknap: május 23 -25.

Pünkösdi királyság: június 6-9.

Locsi-Pocsi Napok: július 11-13.

Napsugár Napok: augusztus 15-17.

részletes programok:
danubiushotels.hu/heviz-csaladi-programok

danubiushotels.hu/aqua

Fantasztikus gyermekkedvezmények:
6 éves (5,99) korig ingyenes,
14 éves (13,99) korig  9 000 Ft / 
   gyermek / éj 
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HOTeL MAriNA***
(Balatonfüred)

All inclusive élmények 18 000 Ft / fő /  
  éj ártól  

balatoni akció dupla kedvezménnyel!

Minimum 4 éjszaka esetén, időszaktól függően  
10-20% kedvezménnyel!
Minimum 4 éjszaka esetén, előfoglalással  
30% kedvezménnyel! 

Tervezze meg nyaralását már MOST!

Minimum 4 éjszaka foglalása esetén 
további kedvezmények a 
gyermekárból is!

danubiushotels.hu/marina

Fantasztikus gyermekkedvezmények:
6 éves (5,99) korig ingyenes,
14 éves (13,99) korig  6 000 - 12 000 Ft / 
   gyermek / éj all inclusive ellátással

ALL iNcLUSive eLLáTáS TArTALMA

07:00-10:00: Büféreggeli

11:00-18:00: Palacsinta, lángos, hurka, kolbász, főtt 
kukorica, pizza és tészták, toast és szendvics, kávé, 
sütemény, fagylalt és gyümölcs

12:00-15:00: Büféebéd az étteremben

18:00-21:30: Büfévacsora hetente 2 alkalommal 
magyar specialitásokkal

07:00-24:00: Üdítő, kávé, tea

11:00-24:00: Folyóbor, csapolt sör

17:00-24:00: Hazai alkoholos italok (aperitifek és 
pezsgő-koktélok) 

egész nyáron izgalmas programok  
a  sárkányaival:

�  vizes kalandok
�  kreatív műhely
�  mesekvíz
�  indiántábor
�  izgalmas sportvetélkedők
�  minidisco
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balatoni pihenés 17 250 Ft / fő / éj ártól 
félpanzióval  

balatoni akció dupla kedvezménnyel!

Minimum 4 éjszaka esetén, időszaktól függően  
10-20% kedvezménnyel!

Minimum 4 éjszaka esetén, előfoglalással 
30% kedvezménnyel! 

Tervezze meg nyaralását már MOST!

Fantasztikus gyermekkedvezmények:
6 éves (5,99) korig ingyenes,
14 éves (13,99) korig 4 000 Ft / 
   gyermek / éj 

danubiushotels.hu/annabella danubiushotels.hu/lover

bakancsos hétvégék 
18 400 Ft / fő / 2 éj ártól 

2 éjszaka szállás gazdag büféreggelivel, Lövér 
útravalóval, színes túraprogramokkal: péntek este 
éjszakai vezetett erdei séta a holdfényben, szombaton 
választhatóan rövid (3 km) és hosszú (15 km) 
kirándulás szakavatott vezető kíséretében, vasárnap 
vezetett nordic walking séta.

A túrák pontos időpontjait és a részletes programot 
megtalálja honlapunkon.

1918 HOTeL ANNAbeLLA***SUPeriOr

(Balatonfüred)
HOTeL Lövér****
(Sopron)

Fantasztikus gyermekkedvezmények:
6 éves (5,99) korig ingyenes,
14 éves (13,99) korig  4 000 Ft / 
   gyermek / éj félpanzióval

Minimum 4 éjszaka foglalása esetén 
további kedvezmények a 
gyermekárból is!

18 19



évszázados hotel barokk környezetben 

Élmények kicsiknek és nagyoknak a négy folyó 
városában. Állatkerti séta, bábszínház-látogatás, 
őserdei kalandozás a török kori végvár bástyájában 
vagy pancsolás a városi élményfürdőben; válasszon 
kedvére a családi élmények közül!

„együtt a család” büféreggelivel és vacsorával

23 500 Ft / fő / 2 éj ártól

Gyermekár: 5,99 éves korig 4 100 Ft / fő/ 2 éj ártól
13,99 éves korig 9 100 Ft / fő / 2 éj ártól

danubiushotels.hu/raba danubiushotels.hu/palatinus

Mesés pihenés 

Mesés pécsi kaland vár Rád és családodra!  
Az utat Bartos Erika: Hoppla meséi - Kirándulás Pécs 
városába című mesekönyve mutatja be és most  
a legtöbb pécsi látnivalót is óriási kedvezménnyel 
keresheti fel az egész család.

„Hozd el a szüleidet” büféreggelivel és vacsorával

19 800 Ft / 1. gyermek / 2 éj ártól
kétágyas szobában

Szülő(k) 9 900 Ft, testvér(ek) 5 800 Ft / fő / 2 éj ártól

2120 HOTeL rábA ciTy ceNTer***
(Győr)

HOTeL PALATiNUS ciTy ceNTer***SUPeriOr

(Pécs)

� Kiránduljon el a közeli Szigetközbe. 
 A számos vízi túraútvonal bejárható 

csónakkal vagy kenuval, de 
felfedezhető a környék kerékpáron 
vagy akár lóháton is

� A Mobilis Központban a család minden 
egyes tagja megismerkedhet 

 a tudomány világával, a járművek, 
 a mozgás, a közlekedés rejtelmeivel.

� Fedezze fel családjával a Zsolnay 
kulturális negyed szívében az Interaktív 
varázsteret, ahol a játszósaroktól  
a Tesla tekercsig sok érdekesség, 
izgalmas kísérlet megtalálható.

� Mecsextrém Park: alpesi kötélpark,  
tiroli csúszópálya, erdei bob, mászófal, 
játszóház
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KULTUráLiS 
bArANGOLáSOK 

Budapesten, Sopronban, Pécsett, Győrött

Fedezze fel történelmi városaink 
kulturális kincseit!

engedjen meg többet magának,

gyűjtse a pontokat és élvezze  

az ezzel járó előnyöket! 

részletes információért látogassa 

meg weboldalunkat

www.danubiuseuropoints.hu

vagy kérje katalógusunkat  

a danubius szállodák recepcióján!

www.danubiuseuropoints.hu



Pihenés század eleji hangulatban 

Vegyen részt egy varázslatos időutazáson a pécsi
Zsolnay Negyedben: 19. századi tradíció modern 
köntösben, melengető kávé és kézműves sütemény, 
fenséges és krémes csokoládé.

zsolnay varázslat Pécsett büféreggelivel és 
vacsorával 

21 900 Ft / fő / 2 éj ártól 

eggyel többet ér (2=3) 16 400 Ft / fő / 3 éj ártól 
büféreggelivel és Irány Pécs! kártyával.

danubiushotels.hu/palatinus danubiushotels.hu/lover

Soproni kirándulás 

Sopron kristálytiszta erdei levegővel, romantikus 
óvárossal, sokszínű programokkal nyújt felejthetetlen 
élményt az Alpok lábánál.
Fedezze fel a város történelmi és kulturális látnivalóit! 

9 200 Ft / fő / éj ártól, büféreggelivel  
és vacsorával

2524 HOTeL PALATiNUS ciTy ceNTer***SUPeriOr

(Pécs)
HOTeL Lövér****
(Sopron)

� Fedezze fel Pécs leghangulatosabb 
utcáit, a hely szellemét, melyet  
a divattervezők és iparművészek által 
megalkotott pécsi kesztyű és táskák, 
szigetvári cipők és ezüst ékszerek 
mellett, a pécsi borok, a térség pálinkái 
és a hangulatos családi cukrászdák, 
kávéházak együttese alkot. 

� Tekintse meg a Főtér ékességét, 
 a Storno-házat, ahol olyan hírességek is  

megfordultak vendégként, mint Mátyás  
király és Liszt Ferenc.

� Jusson fel az 58 méter magas 
Tűztorony tetejére, ahonnan csodálatos 
kilátás nyílik a műemlékvárosra.
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eggyel többet ér (2=3) 
19 700 Ft / fő / 3 éj ártól  

Foglaljon most 3 éjszakát 2 áráért Győrben, és fedezze
fel a barokk város szépségét, kulturális emlékeit!

Az ajánlat csak csütörtöki, pénteki és szombati 
érkezéssel foglalható.

Ajánlatunk részeként, élvezze a város gyógy- és 
élményfürdőjét!

danubiushotels.hu/raba danubiushotels.hu/gellert

budapest, Te csodás! 

Élvezze a világváros nyüzsgését, csodálja meg 
a Szép művészeti Múzeum kiállításait, lazítson a 
világhírű Gellért Fürdőben, utána üljön be egy kávéra 
a Gundel étterembe! 
Foglalja le a gasztronómiai és kulturális élményekben 
gazdag csomagajánlatunkat.

budapest kincsei – kulturális felfedezések

24 900 Ft / fő / 2 éj ártól

2726 HOTeL rábA ciTy ceNTer***
(Győr)

dANUbiUS HOTeL GeLLérT
(Budapest)

� Látogasson el a szállodában található
 Royal Belga Sörözőbe és válogasson
 kedvére a mintegy 20 féle belga
 sörkülönlegességből!

� Látogasson el a Fővárosi Állat- és 
 Növénykertbe!
� Csónakázzon a Városligetben!
� Különleges élmény kicsiknek 
 a gyermekvasút, vagy a kalandozás,   
 bóklászás a Vasúttörténeti Park   
 régi mozdonyai között
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dANUbiUS AJáNdéKKárTyA
Szállodai élmények ajándékba!

A választás szabadsága. Lepje meg egy különleges 
ajándékkal szeretteit, barátait, munkatársait vagy 
üzleti partnereit, akik szabadon eldönthetik, melyik 
Danubius élményt választják!

Az ajándékkártyát megvásárolhatja bármelyik 
Danubius szálloda recepcióján.

További értékesítő pontok és bővebb információ 
weboldalunkon:
danubiushotels.hu

                 WeLLNeSS HéTvéGe

     FriSSíTő MASSzázS

          GyerTyAFéNyeS vAcSOrA

        FiTNeSS bérLeT
KüLFöLdöN iS  
dANUbiUSbAN! 
Szováta, Marienbad, Pöstyén, London
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Pihenjen és töltődjön fel az erdélyi Kelemen Havasok lá-
bánál, a székely sóvidéken Szovátán! Mártózzon meg a 
világhírű Medve-tó vizében és élvezze a szállodáink  
által nyújtott kényeztetést!

Foglaljon legalább 5 éjszakás tartózkodást 

13 900 Ft / fő / éj ártól félpanziós ellátással
2014.04.01 – 2014.08.31 között

danubius Health Spa resort Sovata****
danubius Health Spa resort bradet****superior

Ízelítő a kúraprogramokból melyek a félpanziós tartóz-
kodással együtt vehetők igénybe a DHSR Sovata 
gyógyászatán.
� danubius Sovata fürdőkúra 13 500 Ft/fő (5 munka-
nap)
Tartalom: szakorvosi vizsgálat, 5 – orvos által rendelt – 
gyógy kezelés (pl. gyógymasszázs, iszappakolás, 
elektro terápia, víz alatti masszázs)
� danubius Sovata gyógykúra 66 900 Ft/fő (10 mun-
kanap)
Tartalom: kezdő- és záró szakorvosi vizsgálat, kívánság 
szerint kontroll vizsgálat, hetente 15 – az orvos által ren-
delt – gyógykezelés (pl. gyógyiszap-pakolás, víz alatti 
masszázs, elektroterápia, gyógy masszázs)

97 300 Ft / fő / 7 éj ártól félpanziós ellátással

A csomag tartalma: 7 éjszakás tartózkodás félpanzióval 
(svédasztalos reggeli és főétkezés), a szálloda wellness 
részlegének korlátlan használata: úszó-, gyógy- és él-
ménymedence, pezsgőfürdő, Kneipp taposó, gyerek-
pancsoló, finn-szauna, gőzszauna, infraszauna, aroma-
szauna, merülő medence, pihenőszoba, fitneszterem, 
Medve-tavi strandbelépő, idegenforgalmi adó.

danubius Health Spa resort Sovata****
danubius Health Spa resort bradet****superior

Programajánló
� A 120 m mélyen fekvő parajdi sóbánya megtekinté-
se, amely valóságos földalatti várossá nőtte ki magát. 
Játszótér, kápolna, asztalitenisz és billiárd is található  
a hatalmas földalatti termekben.
� Séta Segesváron, a hegyen lévő evangélikus szász 
templom és az óratorony megtekintése, ebéd Drakula 
szülőházában.
� A festői 1273 m magas Bucsin hágón és Gyergyói me-
dencén keresztül jutunk a Gyilkos tóhoz, ahol a vízből ki-
nyúló korhadt fatörzsek egyedi látványt nyújtanak.
� Tamási Áron szülőházának meglátogatása Farkaslakán.
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30 PiHeNéS éS FeLTöLTődéS SzOváTáN, 
A Medve-TÓNáL

7 éJSzAKáS PiHeNéS SzOváTáN  

A székelyföldi település nemzetközi hírű 
gyógyfürdő és üdülőhely, amit a sónak, 
a sós tavaknak, de első sor ban a Medve-
tónak köszönhet, amely az egyetlen 
heliotermikus tó Euró pában. Rendkívül 
magas só tarta lmú vize mi att méltán ne-
vezik Erdély „Holt-tenge ré nek”.
A három szálloda ideális kiindulópontja  
a felejthetetlen erdélyi túráknak.

SzOváTA
Danubius Health Spa Resort 

Sovata****
Danubius Health Spa Resort  

Bradet****superior

Hotel Faget**

SzOváTA
Balneoclimaterica S.A.

R-545 500 Judetul Mures,
Sovata-Bai, Trandafirilor 99

Tel.: (+40) 265 570 151
Fax: (+40) 265 570 258

E -mail: sovatahotel@szovata.ro
szovata.danubiushotels.hu
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Mártózzon meg a pöstyéni termálvízben és élvezze  
a gyógyvíz és a számtalan kezelés jótékony hatását.

Szállodáink wellness csomagajánlatai a félpanziós ellá-
tás mellett, orvosi konzultációt és kezeléseket is tartal-
maznak. A kezelések száma a tartózkodás idejétől füg-
gően változik (2 éjszakánál 3 kezelés, 7 éjszakánál 11 
kezelés). A részleteket megtalálja weboldalunkon.

Danubius Health Spa Resort Thermia Palace***** 140 EUR
Danubius Health Spa Resort Balnea Esplanade**** 102 EUR
Danubius Health Spa Resort Balnea Palace**** 102 EUR
Spa Hotel Balnea Splendid*** 79 EUR
Spa Hotel Balnea Grand*** 67 EUR 
Spa Hotel Pro Patria** 61 EUR
Hotel Jalta** 50 EUR
Vila Trajan*** 63 EUR 

Az árak 1 főre 1 éjszakára félpanzióval értendőek. 
Minimális tartózkodási idő 2 éjszaka.

3=4 akció
Négy éjszaka foglalása esetén csak hármat fizet!

Pihenés az egész családnak 

Pihenjen az erdő szélén, csak néhány percnyi sétára a 
város történelmi központjától. Használja ki a szálloda 
mellett található teniszpályákat és kalandparkot. 
2 éjszaka félpanzióval és kezelésekkel: 1 ásványvízfür-
dő, 1 klasszikus részmasszázs, 1 természetes gázfürdő

111 eUr / fő / 2 éj ártól 
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32 PöSTyéNi ízeLíTő

SPA HOTeL SvObOdA*** 

Pöstyén, Szlovákia egyik legnépsze rűbb 
gyógyüdülőhelye festői környe zetben,  
a Vág folyó partján fekszik, 80 km-re 
Pozsonytól, a szlovák főváros tól és 240 
km-re Budapesttől. A Danubius gyógy 
és wellness szállodái a város festői 
fürdő szigetén helyez kednek el. A kör-
nyék a gyógyító termál víz mellett szám-
talan sportolási és kirándulási lehető-
séget is kínál az idelátogatók nak.

PöSTyéN
DHSR Thermia Palace*****

DHSR Balnea Esplanade****
DHSR Balnea Palace****

Spa Hotel Balnea Splendid***
Spa Hotel Balnea Grand***

Hotel Pro Patria**
Hotel Jalta** & Villa Berlin***

Vila Trajan***

  Slovenské liečebné kúpele, a.s.
SK-92129 Piešťany, 

Winterova 29
Tel.: (+421) 33 775 7733
Fax : (+421) 33 775 7739

E-mail: 
reservations@spapiestany.sk
postyen.danubiushotels.hu

MArieNbAd
Danubius Health Spa Resort 

Nové Lázně*****
Danubius Health Spa Resort 

Centrálni Lázné****superior 
Danubius Health Spa Resort 

Maria Spa****superior

Danubius Health Spa Resort 
Hvězda****superior

Danubius Health Spa Resort 
Grandhotel Pacifik****superior

Danubius Health Spa Resort 
Butterfly****superior

Spa Hotel Vltava****
Spa Hotel Svoboda***

Spa Hotel Labe***

Mariánské Lázně, vagy felénk ismer-
tebb nevén Marienbad a nyugat-cseh-
országi híres fürdőháromszög egyik vá-
roskája, Karlovy vary és Františkovy 
Lázně mellett; a három város közül  
a legfiatalabb. A festői kisváros egy he-
gyekkel, erdőkkel védett völgyben fek-
szik. romantikus hangulatát a mai na-
pig megőrizte.

A környéken mintegy 100 különböző 
gyógyforrás tör a felszínre, melyek 
7-12 fokosak, ivókúrára, valamint kád-
fürdőkre alkalmasak. 
A gyógy és wellness kezelésekhez nagy 
sikerrel alkalmazzák az ásványvízen kí-
vül a helyi iszapot és a különleges Má-
ria gyógygázt. A kezelések és hatásuk 
a természetes források magas cO

2
 tar-

talma miatt egyedülállóak az egész vilá-
gon.

Fedezze fel a környék látnivalóit! 
Ki rán duló tippek: Kynžvart (Metternich 
kas tély), Pilzen (sörgyár), Prága, Loket 
(kö zép kori vár), Karlovy vary.
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Marienbadi romantika

2 éjszaka félpanzióval, 1 „Love” üdvözlőital, egy alka-
lommal romantikus délutáni kávézás sütivel, a szállodai 
wellness és fitness központ korlátlan használata.
Hölgyeknek: 1 lávaköves részmasszázs, 1 különleges 
szulfátos természetes szénsavas ásványvízfürdő
Uraknak: 1 frissítő aroma részmasszázs, 1 különleges 
szulfátos természetes szénsavas ásványvízfürdő

174 eUr / fő / 2 éj ártól 

Aktív wellness Marienbadban 
Töltsön el néhány kellemes napot Marienbad legszebb 
szállodáiban, kóstolja meg a cseh konyha remekeit egy 
pohár finom sörrel. Fürdőzzön, szaunázzon kedvére, vagy 
kiránduljon el a környék szebbnél szebb kastélyaihoz.

 eUr/fő/éj ártól
Danubius Health Spa Resort Nové Lázně***** 92
Danubius Health Spa Resort Maria Spa****superior 85
Danubius Health Spa Resort  Centrální Lázně****superior 79
Danubius Health Spa Resort Hvězda****superior 74
Danubius Health Spa Resort Grandhotel Pacifik****superior 74
Danubius Health Spa Resort Butterfly****superior 67
Spa Hotel Vltava**** 40
Spa Hotel Svoboda*** 35
Spa Hotel Labe*** 35

34 dANUbiUS HeALTH SPA reSOrT 
bUTTerFLy****SUPeriOr

MArieNbAd
Léčebné lázně Mariánské Lázně 

Masarykova 22.
CZ-35329 Mariánské Lázně
Tel.: (+420) 354 655 501-9
Fax: (+420) 354 655 500

E-mail: 
reservations@badmarienbad.cz
marienbad.danubiushotels.hu

Marienbadi PrOGrAMAJáNLÓ
� Csodálatos séta- és túraútvonalak
� Nordic Walking túrák vezetővel
� Teniszpályák
� Kalandparkok kicsiknek és nagyoknak
� Royal Golf Club (1905)
� Kerékpár útvonalak kezdőknek és haladóknak
� Jachting és evezés a közeli halastavon
� Lovaglás
� Romantikus kocsikázás a városban
� Hangversenyek, szabadtéri koncertek
� Chopin – Fesztivál augusztusban 

Kirándulások a környéken
� Karlovy vary (Karlsbad) – fürdőváros és Becherovka 
múzeum kostolóval, kristálygyár látogatás
� Pilzen – sörgyár látogatás sörpróbával, belváros kul-
turális örökségekkel
� Teplá – 12. században alapított premontrei kolostor 
csodálatos könyvtárral és barokk művekkel
� Loket – remek állapotban lévő, középkori vár porcelán-
kiállítással
� Kladruby – 12. században alapított bencés rendi ko-
lostor, melyet a 18. században a híres Jan Blažej Santini 
vezetése alatt építettek át.
� Prága – Csehország fővárosa, megszámlálhatatlanul 
sok látnivalóval
� bayreuth – Richard Wagner városa a híres opera- 
házzal, itt nyugszik Liszt Ferenc zongoraművész is
� bamberg – a világhírű történelmi belvárossal büszkél-
kedő kisváros 1993 óta szerepel az UNESCO világörök-
ség listáján
� regensburg – a híres bajor város a Duna legészakibb 
pontja
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� modern szálloda évtizedes hagyományokkal 
London központjában
� gyönyörű kilátás a Regents Parkra és a Lord’s 
Cricket Groundra
� kitűnő közlekedési lehetőség – metró megálló 
közvetlenül a szálloda előtt
� fedezze fel London megszámlálhatatlan 
látvá nyosságát és élvezze a világváros nyüzsgését!

GbP/szoba/éj 04.01-04.18 07.14-07.20. 05.19-05.26
 04.20.-05.25  05.30-05.31
 05.27-05.29  06.11-07.07
 06.01-06.10  07.14-07.20
 07.08-07.13
 07.21-11.02
 hétköznap hétvégén   egész héten egész héten
Kétágyas  175 145 264 204
szoba 
Egyágyas  160 130 249 189
szoba 

Hétvége: P-SZ-V,  Hétközben: H, K, Sz, Cs

36 dANUbiUS HOTeL reGeNTS PArK****

LONdON
danubius Hotel regents Park****
NW8 7JT, UK, 18 Lodge Road,

St. John’s Wood, London
Tel.: (+44) 20 77 22 77 22
Fax: (+44) 20 74 83 24 08

E-mail: 
enquiries@danubiuslondon.co.uk

Internet: 
london.danubiushotels.hu

„Érezze magát otthon Londonban”

Lakjon a város szívében. Ismerje meg 
az ezerarcú metropoliszt, a vibrálón 
nyüzs gő, multikulturális várost, ahol 
2000 év történelme keveredik a mo-
dern kor vívmányaival. Harmóniában

a sport és a pihenés

eddzen és lazítson egy helyen! Próbálja ki mit nyúj-
tanak önnek a danubius Premier fitness klubok.

 Korszerű kardió és erősítő gépek
 Jóga, aerobic és egyéb csoportos órák a leg jobb  
 oktatókkal
 Állapotfelmérés és egyéni edzésprogram össze-  
 állítása
 Szakképzett fitneszedzők
 Uszoda, szauna, masszázs
 Elegáns környezet
 Kedvezményes bérletek

Premier Fitness klubok bUdAPeSTeN
 Danubius Health Spa Resort Margitsziget
 Danubius Health Spa Resort Helia
 Danubius Hotel Arena
 Danubius Hotel Flamenco

Premier Fitness klubok vidéKeN
 Danubius Health Spa Resort Hévíz
 Hotel Lövér (Sopron)

KedvezMéNyeS PrÓbALáTOGATáSérT 
reGiSzT ráLJON HON LAPUN KON!
www.premierfitness.hu
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részletes információ, legjobb árak, aktuális akciók!
Foglaljon leggyorsabban honlapunkon!

danubiushotels.hu

danubius Health Spa resort Hévíz
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 9-11.

Tel: (+36 83) 889 403
E-mail: heviz.reservation@danubiushotels.com

danubius Health Spa resort Aqua
8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 13-15.

Tel: (+36 83) 889 401
E-mail: aqua.reservation@danubiushotels.com

danubius Health Spa resort bük
9740 Bükfürdő, Európa út 1.

Tel. (+36 94) 889 400
E-mail: buk.reservation@danubiushotels.com

danubius Health Spa resort Sárvár
9600 Sárvár, Rákóczi u. 1.

Tel: (+36 95) 888 400
E-mail: sarvar.reservation@danubiushotels.com

Hotel Lövér
9400 Sopron, Várisi u. 4.

Tel: (+36 99) 888 400
E-mail: lover.reservation@danubiushotels.com

Hotel rába city center
9021 Győr, Árpád út 34.
Tel: (+36 96) 889 400

E-mail: raba.reservation@danubiushotels.com

Hotel Annabella
8230 Balatonfüred, Deák Ferenc u. 25.

Tel: (+36 87) 889 431
E-mail: annabella.reservation@danubiushotels.com

Hotel Marina
8230 Balatonfüred, Széchenyi út 26.

Tel: (+36 87) 889 500
E-mail: marina.reservation@danubiushotels.com

Hotel Palatinus city center
7621 Pécs, Király u. 5.
Tel: (+36 72) 889 462

E-mail: pecs.reservation@danubiushotels.com

Hotel Pátria
7621 Pécs, Rákóczi út 3.

Tel: (+36 72) 889 462
E-mail: pecs.reservation@danubiushotels.com

Iratkozzon fel elektronikus hírlevelünkre 
honlapunkon és értesüljön elsőként akciós 
ajánlatainkról!
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danubius ügyfélszolgálat
és budapesti Központi Szobafoglalás

Telefon: (+36 1) 889 9999
Fax: (+36 1) 889 4111

e-mail: 
reservations@danubiushotels.com

még több ajánlat honlapunkon:

danubiushotels.hu
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