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Novákfalva Üdülőfalu
9726 Velem, Rákóczi u. 2/B  +36 94 442 721, +36 70 392 7026

Az asztalfoglalást a hét minden napjára előre kérjük!
„Lakj Jól Velem” éttermünkben A vendégeink a magyar gasztronómia változatos, 
kulináris kínálatát ismerhetik meg.  Egyedi speciális kívánságokat is elkészítünk, 

udvarias barátságos környezet, mely egyben kirándulási lehetőség.

Kék Huszár Vendéglő
9730 Kőszeg, Várkör 60.   +36 94 360 850

Minden kedves Vendégünket megújult étlappal, házias és különleges ételekkel vá-
runk! Étlapunkat úgy állítottuk össze, hogy a hagyományos magyar konyha hívei 

és az újdonságokat kedvelők is találjanak fogukra valót. 
A hét minden napján kérjük az asztalfoglalást. Kizárólag előzetes bejelentkezés 

alapján, a Félpénzes helyek függvényében.

Margaréta Csárda-Panzió
9733 Horvátzsidány, József A. u. 2.   +36 94 365 582

Csárdánkban vadspecialitások mellett a magyar konyha jellegzetes ételeiből is vá-
logathatnak a hozzánk betérők. A reggel 8:00 órától este 22:00 óráig nyitva tartó 
Margaréta Csárda - Panzió feledhetetlen ízekkel és szívélyes vendéglátással várja 

az étkezni, pihenni és túrázni vágyó vendégeket. Érvényes: 04.30-ig

Kispityer Halászcsárda
Szombathely, Rumi út 20. 

+36 94 508 010        www.kispityer.hu

Minden igényt kielégítő éttermünkben magyar ételspecialitásaink, kü-
lönleges hal- és vadétel kínálatunk mellett, a modern táplálkozás kedve-

lői is találnak az étlapon kedvükre való étkeket. 
Szombatonként hangulatos élőzene szórakoztatja a hozzánk betérőket.

Vas megye
Szombathely Piccolo Club Étterem

9700 Szombathely, Aréna u. 8.   +36 30 490 1122

Az 50%-os kedvezmény a 2, 4 és 6 személyes tálakra használható 
fel. Pénteken és szombaton délután 17:00-tól, vasárnap 11:00-tól 

várjuk kedves Vendégeinket!
Előrendelés vasárnaponként  szükséges!

Vas megye
Szombathely

Rézágyú Vendéglő 
9700 Szombathely, Százhold utca 12.   +36 94 786 502

Az étlapon kívánság szerint válogathatnak vendégeink a húsételek és haléte-
leink mellett belsőségek között, valamint a modern táplálkozást kedvelők is 
találnak kedvükre valót. Savária Karnevál idején a kedvezményt nem tudjuk 
elfogadni. 13.00-15.00 óra közt Várjuk Kedves Vendégeinket, esti nyitvatar-

tásunkról kérjük előzetesen érdeklődjenek!

Vas megye
Szombathely

Vas megye
Horvátzsidány

Vas megye
Velem

Bajor Panzió Restaurant Aparthotel
Bük-Bükfürdő

9737 Bük, Gyurácz u. 6/A  +36 94 358 324

Érvényes:2018.jan.02-2018.jun.15-ig. Vasárnaptól–péntekig,kivéve ünnepnapokon.
Az ajánlat 2 fő részére (2 fő, 3 nap/2 éjszaka) érvényes. Bőséges büféreggelivel, elhe-
lyezés igényes, franciaágyas szobában, 1 óra privát jakuzzival a forró hangulatért, 
kulcsra zárt wellness helyiségünkben. 1 alkalommal infraszauna használat, kame-
rával őrzött saját parkolóhelyen ingyenes parkolás, ingyenes korlátlan internet-
használat a hotel területén (a szobákban is), igyenes kerékpárhasználat, ingyenes 

kültéri medence, feláron masszázs és pedikűr lehetőség.
Akciós ár: 2 fő részére: 59.800 Ft helyett csak  29.900 Ft. 

Hétvégén (péntek, szombat) 5000 Ft felárat számítunk fel. 

Vas megye
Bük

Vas megye
Kőszeg

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő
Celldömölk, Sport utca 8.   

+36 95 525 070

Vas megye
Celldömölk

-50%
szabályzat szerint (13.old):

megtekintése qr-kóddal
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Hegylánc Fogadó
Sótony, Fő utca 30.

+36 95 410 250    +36 20 450 0350
e-mail: hegylancfogado@invitel.hu

Fogadónk Sótony központjában található. Az étterem befogadóképessége 
70 fő, a kisterem 25 fő, a terasz 80 fő befogadására alkalmas. A kuponnal 
érkezőket kérném telefonos asztalfoglalásra! Télen a hangulatos cserép-

kályha lángjánál melegedve élvezhetjük a különleges ételeink ízét.

Vas megye
Sótony

Wagner Lovaspanzió
9842 Alsóújlak, Hársfa út 17/6.

+36 94 371 099   +36 70 424 9894
e-mail: wagnerpanzio@gmail.com       www.wagnerpanzio.hu

A 8-as főútvonal mellett Vasvár és a Jeli Arborétum között található panziónk 
és éttermünk. Az 50%-os kedvezmény felhasználható az étteremre és a szál-
lásra is. Éttermünkben a magyaros és tájjellegű ételek széles választékából vá-
logathatnak a hozzánk betérők. Szállóvendégeink választhatnak a kényelmes, 
komfortos, klimatizált, valamint turista jellegű szobáink közül!  Szállás  esetben 

telefonos előre egyeztetés szükséges. 

Vas megye
Alsóújlak

Kati Bisztró Étterem
Csákánydoroszló, Vasút u. 67.

Asztalfoglalás: +36 94 442 104

Az  Őrség Kapujában, a 8-as főút mellett található éttermünkben szere-
tettel várjuk Kedves Vendégeinket. Éttermünk étlapján megtalálhatóak
az őrségi, tájjellegű ételek mellett a magyaros ízek, de szívesen kínálunk

egyéb ételkülönlegességeket is a hozzánk betérőknek. 

Vas megye
CsákánydoroszlóCafe Rick Kávéház & Panzió

Nádasd, Petőfi út 107.   +36 94 424 789

Vas megye
Nádasd

Borostyánkert 
Étterem és Vendégház

Sitke, Kossuth u. 21.   +36 95 442 284

A régi polgári házból kialakított vendéglő a település központjában  találha-
tó, Sárvártól 6, Celldömölktől 10 km távolságra. A Borostyánkertben 60 fős 
étterem, 60 fős fedett terasz és tekepálya várja a pihenni, szórakozni vágyó 
Vendégeket. Panziónkban 2, 3 és 4 ágyas szobák és egy 4 fős apartman áll 

rendelkezésre.

Vas megye
Sárvár-Sitke

Kisaranyos Vendégház!
Falusi turizmus!

9946 Velemér, Fő út 33.   +36 30 631 5022

Velemér szívében nyitotta meg kapuit a Kisaranyos vendégház, egy külön 
álló parasztház. A házigazda szívesen ad betekintést a vidék életébe hisz 
azon kevesek közé tartozik , aki saját forrásból állít elő tejet, túrót,zöldsé-
get, gyümölcsöt, tojást. Az itt megszállók részére a falusi vendégasztalra 

további kedvezményt biztosít. 

Vas megye
Velemér

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

Mint
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 Szlovén Mintagazdaság
9985 Felsőszölnök, Fő út 65.  +36 30 602 3336   email: szlovenvidek@gmail.com

2018. március 3 –tól szeretettel várjuk apartmanjainkban, a csodálatos Rábavi-
déken, a Hármashatár lábánál, Felsőszölnökön. A szombaton és vasárnap nyitva 
tartó éttermünkben, a klasszikus magyar konyha, és a helyi, házias ízek ötvözésé-
vel próbáljuk teljessé tenni a nálunk töltött pihenés élményét. Az 50%-os kupon 
felhasználható szállás foglaláskor is, két főre két éjszakára, reggelivel. Szállásfog-
lalás és asztalfoglalás csak telefonon vagy e-mailen történt időpont egyeztetéssel. 

Alpesi Fogadó és Borház 
9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz +36 94 351 247 

www.alpesifogado.hu    E-mail: info@alpesifogado.hu

Vaskeresztesen a Vas-hegy lábánál működő nyugodt, családias hangulatú étter-
münk az év minden időszakában várja Kedves Vendégeit. Az étlapon megtalál-
hatóak a hagyományos magyar konyhaművészet elemei, illetve a Vas megyére 
jellemző, helyi tájjellegi ételkülönlegességek. Ételeinkhez a Vas-hegyen található 

országosan elismert pincészetek borait kínáljuk. 

Határcsárda
Panzió & Étterem

9944 Bajánsenye, Arany J. u. 6.     +36 94 350 049 
www.hatarcsardapanzio.hu          e-mail:info@hatarcsardapanzio.hu    

Szállás csomag ajánlat: 
3 nap 2 éjszaka 2 fő részére Őrségi kikapcsolódás reggelivel és és egyszeri bőség 
vacsorával 17500 Ft-ért, ami tartalmazza az 50%-os kedvezményt. A csomagot csak 
hétfőtől péntekig lehet ezen az áron igénybe venni. Az 50%-os kedvezmény érvé-

nyes az étterem részére is, de külön-külön is felhasználhatóak! 

Vas megye
Bajánsenye

Vas megye
Felsőszölnök

Vas megye
Vaskeresztes

Mangó Étterem
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 1-3.

+36 92 630 747  e-mail cím: mangoegerszeg@gmail.com

Zalaegerszeg belvárosában található diszkrét, de nagyon hangulatos ét-
termünk. Ajánlatunk között megtalálhatóak mind a magyar, nemzetközi, 
amerikai, mexikói és latin ételek nagy választéka. A három féle csapolt sör 
mellett borok, pálinkák, palackozott sörök és rövid italok különlegességei 

is szerepelnek kínálatunkban.

Zala megye
Zalaegerszeg Kaviár Étterem

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel u. 26.
+36 92 316 611

Paleo nemzetközi és hazai ételkülönlegességeinkkel várjuk 
kedves régi és új Vendégünket! 

Zala megye
Zalaegerszeg

Csali Csárda
8913 Egervár, Széchenyi István utca 112. 

+36 92 630 001

Szeretettel várjunk Önt és kedves családját, barátait egy ízletes, kiadós 
ebédre vagy vacsorára.

Zala megye
Egervár

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!
-50%

szabályzat szerint (13.old):
megtekintése qr-kóddal
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Hotel Venus***Superior 
8749 Zalakaros, Sport út 10.

+36 93 540 140   +36 30 383 5969
www.hotelvenus.hu   e-mail: info@hotelvenus.hu

Magyarország első Farm szállodája a kupon felhasználásval 50%-os ked-
vezményt biztosít a szobaárból vagy 50%-os kedvezményt a svédasztalos 
vacsora árából, mely akciós csomagárakkal nem vonható össze. Az 50%-
os kupon felhasználásával, napijegy megvásárlásval 2 fő mehet a Hotel 

Aphrodite fürdőjébe! A három kedvezmény külön-külön értendő.
...  Szántóföldtől az asztalig  ...

Zala megye
Zalakaros Kristály Hotel

8360 Keszthely, Lovassy Sándor utca 20 +36 83 318 999

Zala megye
Keszthely

Zalaegerszegi Termálfürdő
8900 Zalaegerszeg-Ságod, Fürdősétány utca 1.

+36 92 511 093, +36 30 381 4883

A kupon felhasználásával 1 felnőtt belépőjegy megvásárlásával 2 fő mehet 
be a fürdőbe! Csak korlátozott darabszámban tudjuk elfogadni a kupont!

Zala megye
Zalaegerszeg

Kocsi Csárda
8380 Hévíz Autóparkoló 

+36 83 341 026   kocsicsardaheviz@t-online.hu

A kényelmes termek és a virágos kerthelyiség összesen 320 fő befogadá-
sára alkalmas. A betérő vendégeket mindig valami újjal, különlegessel 
várjuk, de a tradicionális konyha remekei sem hiányozhatnak az étlapról. 
A kínálatban megtaláljuk a magyaros, hal-, vad- és vegetáriánus ételek 
széles választékát, de éppúgy nápolyi recept szerint készített pizzákat 
és ínycsiklandozó desszerteket is. A borlap ajánlataiból a legjobb magyar 
borok közül választhatunk.  Kiváló hangulatról pedig élő zenével gondos-

kodunk minden nap 17 órától.

Zala megye
Héviz

Termál Panzió
8784 Kehidakustány, Dr. Kovács L. sétány 3.

+36 70 424 1122
e-mail: info.kehida@gmail.com       www.kehidatermalpanzio.hu

A kedvezmény felhasználható szállás foglalásakor, két főre két éjszakára 
félpanziós ellátással. Szállásfoglalás, időpont egyeztetése e-mailben.

Zala megye
Kehidakustány

Ágnes Hotel
8380 Hévíz, Honvéd sétány 7. 

Tel.: +36 83 340 450   +36 83 540 139   Fax: +36 83 343 218 
e-mail: agneshotel.heviz@gmail.com

Csobbanás Hévízen 3 nap 2 éjszaka az ***Ágnes Hotelben 27.900 Ft-ért.
2018.01.02-2018.05.31-ig

Zala megye
Héviz

A kupon érvényes
2018.06.30.-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét 

sorsolunk ki
-50%

szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

Mint
a
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Varjú Fogadó
8300 Tapolca, Arany János u. 14.  +36 20 368 4605

e-mail: info.varjufogado@gmail.com    www.varjufogado.hu 

A kedvezmény felhasználható az À la carte étkezés esetén az étlapról válasz-
tott ételek árából, valamint szállás foglalásakor, 2 éjszaka két fő részére, fél-

panziós ellátással. Szállásfoglalás, időpont egyeztetése e-mailben. 

Veszprém megye
Tapolca Boszorkány Tanya

8300 Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. +36 30 735 4225
e-mail: info.boszorkanytanya@gmail.com.   www.boszorkanytanya.com

A kedvezmény felhasználható szállás foglalásakor, két főre két éjszakára fél-
panziós ellátással. Szállásfoglalás, időpont egyeztetése e-mailben.

Veszprém megye
Tapolca

Csányi Vendéglő
8756 Zalasárszeg, Petőfi u. 25.

+36 93 371 513, +36 20 93 67485

Várjuk kedves Vendégeinket hagyományos kemencében készült ételekkel, zalai 
specialitásokkal, hal és vadételekkel!

Zala megye
Zalasárszeg La Villa Fiore

8318 Lesencetomaj hrsz 0306   Gubacsi Malom   +36 30 735 4225
e-mail: lavillafiore@gmail.com.     www.villafiore.hu

A kedvezmény felhasználható szállás foglalásakor, két főre két éjszakára fél-
panziós ellátással. Szállásfoglalás, időpont egyeztetése emailben. 

Veszprém megye
Lesencetomaj

Corner Irish Pub
Söröző és Étterem

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 
+36 93 322 027     www.corneririshpub.hu

Az ír pubok jellegzetességeit magán viselő étterem Nagykanizsa szívében   
található. A bőr és fa berendezés vendégeink kényelmét szolgálja.

Étlapunkon számos ételkülönlegesség kapott helyet. 
Szeretettel várjuk kedves Vendégeinket!

Zala megye
NagykanizsaLentitől 5 km-re, az Őrség lábánál 

Gosztola Gyöngye Spa & Élményhotel
8978 Gosztola, Fő u. 16. - Tel.: +36 92 701 353, Mobil: +36 30 214 4641

www.wellnesshotel-gosztola.hu

Néhány percre Lentitől a nyugalom szigete várja Önt! Csodálatos erdei környe-
zetben madárcsicsergés mellett kóstolhatja meg szállodánk a’la carte éttermének 
igazi különlegességeit: vad- és halételek, libamáj, bélszín is szerepel a kínálatban. 
Csoportok részére tóparti grillkertünk látványkonyhájában lávakövön sült ételeket 
is készítünk.  A kedvezmények külön - külön is felhasználhatóak, de kérjük az elő-
zetes asztalfoglalást. Szállásfoglalás esetén félpénzes csomagunk: 34.900 Ft / 2 fő / 
2 éj hétköznapokon félpanzióval és ajándékokkal. Rendelésénél kérjük a félpénzes 

kupont előzetesen jelezni.

Zala megye
Gosztola

-50%
szabályzat szerint (13.old):

megtekintése qr-kóddal

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!
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Nimród Vendéglő
8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 45.

+36 89 358 093

Vendéglőnk a Bakony lábánál, Farkasgyepűn található. Kínálatunkban 
megtalálhatóak a magyar konyha jellegzetes, ízletes ételei, kiegészít-
ve helyi specialitásokkal. A környékünkön lévő erdők tiszta levegőjétől 
megéhezve, vagy ha csak átutazóban van, térjen be hozzánk egy családias 

étkezésre!

Veszprém megye
Farkasgyepű Múzeumkert Étterem

Várpalota, Szent István u. 1.
+36 88 575 805

Várjuk minden kedves régi és új Vendégünket!

Veszprém megye
Várpalota

Huszár Vendéglő
8242 Örvényes, Malom u. 2.   +36 87 449 072

Örvényes határában, a műemlék vízimalom szomszédságában áll vendéglőnk. 
Amennyiben vendégül láthatjuk, akkor hangulatos belső termekben, vagy a 
Balatonra néző teraszon foglalhat helyet. Reméljük, örömét leli konyhánk ma-
gyaros ízeiben, és a vidék jellemző boraiban, melyekből saját termelésűvel is 

szolgálhatunk! Téli nyitvatartásunkról weblapunkon érdeklődjön.
www.huszar.info

Veszprém megye
Örvényes

Hotel Halászkert
8261 Badacsonytomaj, Park u. 5   +36 87 430 647

www.hotelhalaszkert.hu

Éttermünkben a’la carte ételek széles kínálatából választhatnak, amelyek 
tükrözik a hazai ízeket és a helyi specialitásokat. A vendégek az ételek mellé 
a helyi borokat is megkóstolhatják. Családias hangulatú Hotel 45 szobával 
rendelkezik, 100 fő férőhellyel. Szobáink egy része Balatonra, illetve Bada-
csony-hegyre néző panorámás kilátással rendelkezik. Mindegyike légkon-
dicionált, LCD Tv-vel, telefonnal, hűtővel, internettel van ellátva. Az 50%-os 
kedvezmény a listaárra vonatkozik. A kedvezmények  külön-külön is felhasz-

nálhatóak!

Veszprém megye
Badacsonytomaj

Hétvezér Étterem és Pizzéria
8196 Litér, Lehel u. 20.

+36 20 218 6678
Éttermünk a Balaton parttól mindössze 5 km-re található Litéren.

Vendégeink 37 féle pizza közül választhatnak.
Tekintse meg kínálatunkat, jöjjön el hozzánk, kóstolja meg ételeinket és 

legyen a törzsvendégünk!
Az 50%-os kedvezmény a 28 cm-es pizzára vehető igénybe.

Veszprém megye
Litér

Babilon Étterem
9143  Enese, Győri utca 56.

+36 30 530 8308

Várjuk minden kedves régi és új vendégünket az enesei Babilon étterembe!

Győr-Moson-Sopron megye
Enese

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

A kupon érvényes
2018.06.30.-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét 

sorsolunk ki

Mint
a
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Kék Golyó Étterem & Tekéző
9011 Győr, Lehár Ferenc út 47.   +36 96 348 278

Az 50%-os kedvezmény a 2 személyes kék golyó tálra vonatkozik. Hétfőtől 
csütörtökig a tekepálya használata ezen vendégeknek 2 órán át ingyenes, 

majd a 3. órától 50%-os kedvezménnyel használható!

Teátrum Panzió és Étterem***
9022 Győr, Schweidel u. 7     +36 96 310 640

info@teatrum.hu   www.teatrum.hu

A kupon felhasználásával 3 nap/ 2 éjszaka/2 fő részére bőséges büfé reggeli-
vel 24.990.-Ft+IFA. Péntek, szombat éjszaka és kiemelt időszakban 5.000.-Ft 
felár/éj. A kupon felmutatásával 50%-os kedvezményt biztosítunk a 3 fogá-
sos félpanziós vacsora árából, mely így csak 2.500.-Ft/fő. Az ízletes Teátrum 

tálat féláron fogyaszthatja minden kedves kuponnal érkező vendégünk!
Teátrum Panzió és Étterem... „A színház mellett, nálunk az ízeké a főszerep ...”

Győr-Moson-Sopron megye
Győrszentiván

Győr-Moson-Sopron megye
Győr

Graben Étterem
9400 Sopron, Várkerület  8.    +36 99 340 256

www.grabenetterem.hu

Várjuk minden kedves régi és új Vendégünket, ahol pincérek udvarias, szak-
szerű, vendégközpontú kiszolgálása, illetve az étlap megnyerően széleskörű 
kínálatával találkozhatnak! A magyaros ízek kedvelői éppúgy találnak foguk-
ra való falatot, mint a vad-, vagy a halételek hívei. Az alakjukra vigyázó, köny-

nyedebb fogásokra vágyó Vendégek is széles kínálatból választhatnak.

Győr-Moson-Sopron megye
Sopron Fortuna Kávéház & Salátabár

9400 Sopron, Mátyás király u. 34. 
+36 99 320 063

Az 50%-os kedvezmény felhasználásával egy pizza mellé a másodikat aján-
dékba kapja! Csak helyben fogyasztásra, italfogyasztással egybekötve érvé-

nyes, és minimum 1450 Ft feletti pizzákra vehető igénybe! 

Győr-Moson-Sopron megye
Sopron

Kont Étterem
9178 Hédervár, Fő út 29-33.    +36 96 234 043

info@kontetterem.hu

A gyönyörű szigetközi táj ölelésében, Győr és Mosonmagyaróvár között talál-
ható a KONT Étterem, mely kulturált, gyermekbarát környezetben, hatalmas 
terasszal, kerti tóval, valamint patakkal körülölelt 1 hektáros udvarral várja 
Vendégeit. A gasztronómiai élményeket a világbajnoki címmel és olimpiai 
ezüstéremmel rendelkező Suga Péter Chef és a szekszárdi Pastor pincészeté-
nek borai fokozzák. A kedvezmény nem vonatkozik: gyerekmenüre, rendezvé-

nyekre (születésnap, névnap, keresztelő, lánykérés stb.. ) 

Győr-Moson-Sopron megye
HédervárGránátos Étterem

9431 Fertőd, Haydn u. 2.   +36 99 37 0944

A fertődi Esterházy-kastély megyénk egyik leglátogatottabb történelmi épülete-
gyüttese. Sok száz éves múltja, látványa kirándulók százezreit vonza évente. Étter-
münk a kastéllyal szemben, a volt testőrségi épületek egyikében üzemel - nevében 

is megőrizve a hagyományokat - Gránátos Étterem néven.

Győr-Moson-Sopron megye
Fertőd

-50%
szabályzat szerint (13.old):

megtekintése qr-kóddal

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

Mint
a
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La Bella Étterem & Pizzéria
2112 Veresegyház, Szent Erzsébet krt. 14    +36 28 389 341

Az étteremtől 1,5 kilométerre található
Veresegyházi Medveotthon Közép-Európa egyetlen Medve otthona.

Pest megye
Veresegyháza

Korona Panzió & Étterem
9221 Levél, József Attila u. 31.   +36 96 229 255

Étlapunkon magyaros és nemzetközi ételspecialitások egyaránt megtalál-
hatóak. Reggelik, előételek, levesek, sertés, marha, hal, vegetáriánus, gye-
rekételek és desszertek. Az 50%-os kupon felhasználható a szállásra is, ez 
esetben előre egyeztetett időpont szükséges. A kedvezmény külön-külön is 

felhasználható!

Győr-Moson-Sopron megye
Levél Hotel Benczúr

1068 Budapest, Benczúr u. 35.
+36 1 479 5650    e-mail: info@hotelbenczur.hu

Ár: 33.900 Ft 3 nap/2 éj/2 fő 
A csomag tartalma: 

-2 éjszaka szállás 2 fő részére kétágyas szobában, gazdag büféreggelivel
- egy alkalommal 3 fogásos vacsora a szálloda Zsolnay Éttermében

- ingyenes Wifi

Budapest

Platán Panzió
2098 Dobogókő, Théry Ödön út 15.     +36 26 347 680

Pest megye
DobogókőL.A. Bodegita Restaurant & Pub

1137 Budapest, Pozsonyi út 4.
+36 1 789 4019    e-mail: info@labodegita.hu

A háromszintes L.A. Bodegita utcaszintjén a 20 személyes cocktail és tapas 
bár, valamint kényelmes székeivel a Hemingway szivarszoba fogadja a beté-
rőt. Az emeleten 50 személyes, damaszttal terített fine dining étterem várja 
a vendégeket, karibi és magyar ízekkel. A pinceszinten az 50 személy befo-
gadására alkalmas, kamara színpaddal és italpulttal büszkélkedő légkondi-
cionált különterem pedig rendezvényeknek, koncerteknek teremt meghitt, 

színvonalas helyszínt.

Budapest 

Lámpás Étterem
2072 Zsámbék, Magyar u. 29.   +36 23 340 467

e-mail: lampas@lampasetterem.hu

Éttermünk 2002-ben nyílt Zsámbékon.
Teraszunkon 30-40 fő tud kényelmesen, kulturáltan étkezni, szórakozni, bel-
ső két termünkben 30-30 főt tudunk fogadni. 2005-ben elkészült kemence 

(búbos) még színesebbé teszi ételkínálatunkat.

Pest megye
Zsámbék

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

-50%
szabályzat szerint (13.old)

Minta

A kupon érvényes
2018.06.30.-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét 

sorsolunk ki

Mint
a
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Vaskapu Brilli Gyula Menedékház
Esztergom, Vaskapu út Hsz.: 0102    +36 30 335 3325

info@vaskapuesztergom.hu - www.vaskapuesztergom.hu

A menedékház Esztergom városa felett 404 méter magasan helyezkedik el. A 
Dunakanyar, Esztergom, a Felvidék és a Pilis páratlan kilátásában gyönyörköd-
het egy egyedülálló környezetben. A családok által közkedvelt pihenőhelyen 
több turista útvonal is áthalad. Éttermünk 80 fő befogadására alkalmas, de jó 

idő esetén elérheti a 200 főt is, lehetőség van megszállni is 12 fő-ig.

Komárom-Esztergom megye
Esztergom

Aredo Étterem, Kávézó
2170 Aszód, Pesti utca 34.    +36 20 390 0533

Az Aredo egy olyan étterem és kávézó, amely a hagyományos és a modern, az 
olasz és a reformkonyha ízvilágát ötvözve nyújt páratlan ízélményt az idelá-
togató vendégeknek. Az étterem hangulatos, olaszos berendezésével kényel-

mes és kellemes környezetben várja Vendégeit.

Pest megye
Aszód

Poirot Belga Étterem
2030 Érd, Szegfű u. 24.

+36 20 972 7717
e-mail: poirot@t-online.hu

Várjuk  minden kedves régi és új Vendégünket!

Pest megye
Érd Révkapu Étterem

2600 Vác, Eszterházy Károly u. 10.
+36 30 415 7171

Ha megennél valami egyszerűt és nagyszerűt mi elkészítjük Neked! 

Pest megye
Vác

Zöld Akác Vendéglő
2897 Dunaszentmiklós, Új u. 2.  +36 20 430 3817

e-mail: ervin@zoldakac.hu  -  zoldakac2000@gmail.com

Az étlap gazdag választékában egyaránt helyet kaptak hagyományosan ma-
gyaros ételek, valamint helyi specialitások is. Szívesen vállaljuk családi-ba-
ráti összejövetelek, osztálytalálkozók, rendezvények színvonalas helyszíni 

lebonyolítását.

Komárom-Esztergom megye
Dunaszentmiklós

Farkastanya Pizzéria & Étterem
8132 Lepsény, Fő utca 54.

+36 20 239 5451
www.farkastanyaetterem.g-portal.hu

A Farkastanya Pizzéria és Éterem egész évben nagy választékkal és udvarias 
kiszolgálássl várja Vendégeit Lépsény központjában.

Fejér megye
Lepsény

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
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A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

A kupon érvényes
2018.06.30-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét

sorsolunk ki!

Mint
a
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Fenyőfa Vendéglő
2424 Előszállás, Balatoni út 45.    +36 25 484 516

A konyha ízei házias jellegűek. Étlapunkon sertés, szárnyas és halételek is 
megtalálhatóak. Vendégek által nagyon kedvelt a halászlé, a pacal és a külön-

féle frissensültek.

Fejér megye
Előszállás Amadeus Étterem

7000 Sárbogárd, Ady Endre út 200.
+36 25 463 286

Várjuk minden kedves régi és új Vendégünket! Az 50%-os kupon felhaszná-
lásával 1 pizza áráért a második pizza ingyen van. Valamint 1190 Ft-ért kor-

látlan ételfogyasztásra van lehetőség!

Fejér megye
Sárbogárd

Alfa Apartman
5465 Cserkeszőlő  +36 70 2750479   www.cserkeszolo-szallas.hu

alfaapartman@gmail.com 

Wellness pihenés Cserkeszőlőn az Alfa Apartmanban 3 nap 2 éjszaka 2 fő fürdőbelé-
pővel. A csomag tartalma: - szállás kényelmes 45 nm-es klimatizált, erkéllyel, felszerelt 
konyhával rendelkező családi apartmanban az új fedett fürdővel átellenben - ingyenes 
parkoló használat, - személyenként egy db, teljes napra szóló fürdőbelépő 50%-os 
kedvezménnyel. Apartmanunkhoz tágas terasz tartozik, még inkább növelve a pihenni 
vágyó vendégeink komfort érzetét. Vendégeink autóikat az apartmanhoz tartozó par-
kolóban helyezhetik el biztonságban. Az apartman  közelében étterem, abc és számos 

egyéb üzlet szolgálja vendégeink kényelmét. 
Eredeti ár: 33.600 Ft - Akciós ár: 14.900 Ft, Hétvégi felár: 5.000 Ft/csomag. Gyerekek-

nek 6 éves kor alatt ingyenes. 3-14 éves kor közt 2.500 Ft/fő/éj.

Aqua Spa ****
5465 Cserkeszőlő,  Thermál út 1.

+36 20 338 1224    +36 56 318 209 

Bungalowban történő, minimum 4 fős elhelyezés, minimum 2 éjszakás, 
szezonon és kiemelt időszakokon kívüli, hétköznapokra eső, félpanziós el-
látással történő foglalás esetén a szálloda listaáraiból 50%-os kedvezményt 

biztosítunk.

 Kápolna Étterem
5000 Szolnok, Kápolna St 5.

+36 20 203 3540

Érezzék jól magukat meleg hangulatú, családias éttermünkben, számunkra 
az az öröm, ha az Önök arcán megelégedettséget tapasztalunk és később 

visszatérő Vendégként üdvözölhetjük Önöket.

Fridolin Fogadó és Vendéglő
3517 Miskolc, Szeleta u. 12/A

+36 46 331 381
hamor.fridolin@gmail.com - www.fridolin.hu

A Fridolin Fogadó „Több mint a legtöbb!” 
Szeretettel várjuk minden kedves régi és új Vendégünket! 

Park Hotel Minaret***
3300 Eger, Knézich Károly u. 2.   +36 36 517 000

www.minarethoteleger.hu

A szállodában 37 db szoba került kialakításra, melyek kiváló kényelmet 
teremtenek a városba érkezők számára, legyen ez a cél üzleti, átutazó, 
turista vagy éppen családi kiruccanás. Minden kényelmet és igényt kielé-

gítő komfort szobákkal várjuk Önöket! 
Az 50%-os kedvezmény a hotel szobáinak listaárára vonatkozik, mini-

mum 2 éjszakás tartózkodás esetén vehető igénybe.

Hotel Unicornis***
3300 Eger, Hibay Károly utca 2.

+36 36 790 842     +36 70 634 2929    e-mail: info@hotelunicornis.hu

A Hotel Unicornis ***-os, 38 összkomfortos szobával rendelkező háromeme-
letes épülete áll, s ebben található az Unicornis Étterem is. A szállodában 
38 modern berendezéssel ellátott szoba (3 egyágyas, 30 kétágyas, 3 háro-
mágyas, 2 apartman) maximum 80 vendég fogadására alkalmas. A szobák 
mindegyike légkondicionált, zuhanyzóval, WC-vel, hajszárítóval, telefonnal, 
műholdas tévével felszerelt. Az 50%-os kupon felhasználásával 2499 Ft-ért 

korlátlan az étkezés és italfogyasztás!

Jász-Nagykun-Szolnok
Cserkeszőlő

Jász-Nagykun-Szolnok
Cserkeszőlő

Jász-Nagykun-Szolnok 
Szolnok

Borsod-Abaúj-Zemplém megye
Miskolc

Heves megye
Eger

Heves megye
Eger

A kupon érvényes
2018.06.30.-ig

A regisztrálók közt
telefont/wellness hétvégét 

sorsolunk ki

Mint
a
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Somogy Kertje

Üdülőfalu**** & Étterem
7281 Bonnya, Kossuth L. u. 90-92.
+36 84 376 165    +36 30 663 5646

www.somogykertje.hu      E-mail: fom@somogykertje.hu

A kupon felhasználásával 50% kedvezményt biztosítunk az Üdülőfalu 
szállás és étel (A la carte) listaáraiból. A kedvezmény külön-külön is fel-

használható!
A Balaton déli partjától 22 km-re található!

Anyukám Házikója
6065 Lakitelek-Tőserdő, Újerdősor utca 21.

A csomag tartalma: 3 nap/2 éjszaka szállás maximum 12 fő részére autenti-
kusan berendezett takaros kis erdőszéli házikóban. Személyenként egy, tel-
jes napra szóló fürdőbelépő 50%-os kedvezménnyel Tősfürdőbe. Ingyenes 
kerékpár használat, saját csónak használat, szabadidős sportok (ping-pong, 
tollaslabda, stb.) Dézsafürdő használat, bográcsozási és grillezési lehetőség 

Ingyenes, zárt parkoló használata az udvarban
Felárak: 

Hétvégi felár (péntek és/vagy szombat éjszaka): 10.000 Ft/csomag
Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fő/éj (18 év felett)

Bács-Kiskun megye
Lakitelek

Somogy megye
Bonnya

Old Lake Kalandpark
2890 Tata, Remeteségpuszta   +36 30 907 9493

oldlakekalandpark.hu   e-mail: tataikaland@gmail.com
Facebook: /oldlakekalandpark/

Családias környezetben, 2 gyerek és 1 felnőtt pályával várjuk kalandpar-
kunkba a kalandra  vágyó gyerekeket és felnőtteket is. Kiváló helyszín osz-
tálykirándulásra, szülinap ünneplésére és csapatépítésre is. Kerékpár bérlési 

lehetőség is! A kedvezmény a belépő árára vonatkozik.

Vasalt Utak
 +36 20 421 9945

www.vasaltutak.hu     e-mail: vasaltutak@gmail.com
Facebook: /vasalt.utak/

Szédületes panoráma Tatabánya felett! A Turul szobor alatt 3 vasalt út (via 
ferrata) várja a kalandozni vágyó kezdőket és profi mászókat. A vietnámi hi-
dakkal tarkított utak nemcsak sportos élményt nyújtanak, de csodás kilátás 

is tárul elénk. A csomag a felszerelés bérlést és oktatást tartalmazza.

Komárom-Esztergom megye
Tata

Komárom-Esztergom megye
Tatabánya

STAR AIRLINE
+36 30 724 8454

Bázis repülőtér: Budakeszi Farkashegy – LHFH
www.starair.hu    e-mail: info@starair.hu

Sétarepülés pároknak Budapest felett, választható útvonalon, profi videófel-
vétellel - 15 perc  a magasban!

Ajándékozz élményt! Csodáld meg kedveseddel Budapest panorámáját a ne-
gyedórás sétarepülés keretében a Star Airline jóvoltából, most a kupon fel-
használásával 30.000 Ft helyett 15.000 Ft-ért (2 fő részére) kipróbálhatjátok 

ezt az életre szóló élményt!

Budapest

Garabonciás Farm és
7 Vezér Történelmi Kalandpark

8747 Garabonc, Fő u. 30.   +36 93 540 140    +36 30 383 5969

A jegy magába foglalja a Garabonciás Farmon az állatsimogatást, a magház 
és a konyhakert megtekintését vezetővel. Látogatható a 7 Vezér Történelmi 
Kalandpark 2 állandó kiállítása: a 7 jurtában a honfoglalást mutatjuk be a 
jelenkor legújabb kutatásainak felhasználásával  és a várban az 52 magyar 

király arcképcsarnokával. Minden fizető jegy mellé 3 Garabonciás
tallért adunk, melyek az alábbi szolgáltatásokra vehetők igénybe: - az íjászat-
ban 5 lövés, - 5 kör az elektromos kisautóval, - 5 perc  lovaglás vagy 5 perc 
pónizás, - saját termékből (mangalica zsíros kenyér, tepertő-krémes kenyér, 

házi sajt) kóstoló. 

Zala megye
Garabonc

1=2 a kupon
felhasználásával:

2500 Ft/fő

Vasalt Utak
+36 20 421 9945

vasaltutak.hu    e-mail: vasaltutak@gmail.com  Facebook: /vasalt.utak/

A meseszép Cuha-völgyben, a hűs vizű patak közelében a kezdőknek és 
edzettebbeknek is lehetőség nyílik a vasalt utak (via ferrata) megmászására. 
A szép és változatos utakat vietnámi hidak teszik még izgalmasabbá. A cso-

mag a felszerelés bérlést és oktatást tartalmazza.

Veszprém megye
Cuha-vülgye

Holdfény Liget
9723 Gyöngyösfalu, Liget u. 1. 

+36 30 600 6303   e-mail: info@holdfenyliget.hu - www.holdfenyliget.hu

1 db Telekaland jegy megvásárlása esetén 2 db-ot kap! Telekaland, a teljes 
kaland. Tartalmazza a napi belépőjegyet (mezítlábas élményösvény, Manó-
sétány, játszótér, trambulin, csúszókorong pálya, focipálya, kilátó, mosdók, 
parkoló, stb.) és az alábbi sportszolgáltatásainkat: Erdei drótkötélpályák, 
Száguldó Denevér pálya, ÍrottKavics mászótorony minden szolgáltatása, 
Óriáscsúszás, Óriáshinta, Erdei kisvasút, Gokart, Íjászat, Winnetou vadászös-

vény, Indián 7-próba, Vízi buborék, Aranymosás. 
A kuponok beválthatók a Liget mindenkori nyitva tartásakor, melyről érdek-

lődhet a megadott elérhetőségeken.

Vas megye
Gyöngyösfalu
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13Szállás-Szabályzat

Éttermi szabályzat információs brossurához
kérjük vigye magával brossuráját vagy tekintse meg a Szabályzatot 

a kuponokon lévő QR-kód beolvasásával !
1.Á la carte étkezése (helyben fogyasztás) esetén a kupon átadása 50%-os 
kedvezményre jogosít. A kedvezmény akkor vehető igénybe, amennyiben 
fejenkénti italfogyasztás is történik. Személyenként legalább egy üdítő, ás-
ványvíz vagy alkoholos ital fogyasztása kötelező. 
2.A kedvezmény nem kombinálható más éttermi akciókkal.
3.Rendelésekor kérjük, előre jelezze a személyzetnek, hogy ezen in-
formációs brossura kuponjának  tulajdonosa, ezért 50%-os kedvez-
ményre jogosult!
4.Hétvégén és ünnepnapokon minden esetben kérjük az asztalfoglalást!
5.Az akció igénybevétele csak kupon ellenében lehetséges. Egy kupont maxi-
mum 2 személy használhat fel, azonban egy étkezés alatt legfeljebb 5 kupon 
vehető igénybe, ami maximum 10 személyt jelent. A kuponokat egyszer lehet 
felhasználni. Egy személy egy főételt fogyaszthat a kuponnal.
6.A kuponok a brossurában feltüntetett bármely étteremben beválthatóak. 
Az akció az  a la carte  éttermi számlára vonatkozik ,  kivéve  menüre, italokra 
és rendezvényekre, továbbá nem vonatkozik házhozszállításra sem.
7.A számla végösszegét csak készpénzben lehet fizetni, kivétel ha az Étterem 
engedélyezi (készpénzestől eltérő fizetési módról kérjük előzetesen infor-
málódjon). 
8.Kiemelt időszakokban az éttermek nem kötelesek elfogadni a kuponokat, 
kérjük előzetesen érdeklődjön az Éttermeknél! 
Kiemelt időszakok: 2017. december 15. – december 31., 2018. március 31. – 
április 2. ( Húsvét ) és az iskolai ballagások napjai. 
9.A szabályok változtatása nem lehetséges, bármely szabály megszegése ese-
tén a kedvezményt nem garantáljuk!
Információs telefonszámunk: +36 20 955 7794

Kalandpark szabályzat  információs brossúrához
kérjük vigye magával brossuráját vagy tekintse meg a Szabályzatot 

a kuponokon lévő QR-kód beolvasásával !
1. Az akció igénybevétele csak kupon ellenében lehetséges. Egy kupont csak 
egy személy használhat fel. Kérjük vigye magával brossúráját!
2. A kedvezmény nem kombinálható más akciókkal.
3. A szabályok változtatása nem lehetséges, bármely szabály megszegése 
esetén a kedvezményt nem garantáljuk.
4. Téli nyitva tartásról érdeklődjön a kalandpark honlapján.
5. Információs telefonszámunk : +36 20 955 7794

Szállás szabályzat információs brossúrához
kérjük vigye magával brossuráját vagy tekintse meg a Szabályzatot 

a kuponokon lévő QR-kód beolvasásával !
1. Az akció igénybevétele csak a kupon ellenében lehetséges. Egy kupont ma-
ximum 2 személy használhat fel. Kérjük vigye magával brossúráját!
2. A kupon felhasználásával, az adott szálláshely, aktuálisan érvényben lévő 
áraiból, 50% kedvezmény jár. A csomagok esetén, a szálláshelyek brossúrá-
ban feltüntetett, 50%-al csökkentett árait veheti igénybe, a kupon felhasz-
nálója!
3. Minimum 2 fő 2 éjszaka foglalás szükséges az  50% kedvezmény érvénye-
sítéséhez!
4. Foglalás a szállodával telefonon, e-mailben előre egyeztetett időpontban, 
a szabad helyek függvényében, írásos visszaigazolás alapján lehetséges! Fog-
laláskor kérjük  előre jelezze, hogy a FÉLPÉNZES kupont igénybe kívánja 
venni!
5. Kiemelt időszakban, hétvégén és ünnepnapokon a kupon nem használha-
tó fel (kivétel, ahol az elfogadóhely ezt a hirdetésben vagy felár ellenében 
engedélyezi).
6. A kedvezmény nem kombinálható más akciókkal.   
7. A kuponok a brossúrában feltüntetett bármely szálláshelyen  beváltható-
ak. 
8. A szabályok változtatása nem lehetséges, bármely szabály megszegése 
esetén a kedvezményt nem garantáljuk. 
9. Információs telefonszámunk : +36 20 955 7799

„Fürdő” szabályzat információs brossúrához
kérjük vigye magával brossuráját vagy tekintse meg a Szabályzatot 

a kuponokon lévő QR-kód beolvasásával !
1. Az akció igénybevétele csak kupon ellenében lehetséges. Kérjük 
vigye magával brossúráját!
2. A kupon felhasználását az elfogadóhely (fürdő) a szabad hely fügvényé-
ben tudja biztosítani. Belépőjegy vásárlásakor kérjük előre jelezze, hogy a 
félpénzes kupont igénybe kívánja venni.
3. Az 50% kupon felhasználásával egy felnőtt teljes áru napijegy megvásár-
lásával 2 fő veheti igénybe a fürdő szolgáltatásait.
4. A kedvezmény nem kombinálható más akciókkal. 
5. A szabályok változtatása nem lehetséges, bármely szabály megszegése 
esetén a kedvezményt nem garantáljuk.
6. Információs telefonszámunk: +36 20 955 7799

Információs brossúra ára: 7.000 Ft +27% áfa
A brossúra kiadója:

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 31/A
+36 20 955 7794

e-mail: info@pannonpiros.hu

Hotel Corvus Aqua****
Orosháza-Gyopárosfürdő, Hűvös u. 1.  +36 68 413 810

hotelcorvus.hu   E-mail: info@hotelcorvus.hu  SZÉP Kártya elfogadóhely!

Tóparti nyugalom és gondtalan szórakozás a Gyopárosi Gyógy- és Élményfür-
dővel összeépített négycsillagos Hotel Corvus Aqua-ban. Kiemelt időszakok 
kivételével, hétköznapokon minimum 2 éjszakás, a szállodánál történt fogla-
lás esetén 50% kedvezményt biztosítunk a napi szobaárainkból. Hétvégére 
eső szobafoglalás esetén a foglalás leghamarabb a tervezett érkezés előtt 1 

héttel történhet, amennyiben a szállodának még van szabad szobája. 
A kupon egy szoba kedvezményes foglalására jogosít és más akcióval nem 

vonható össze.

Békés megye
Orosháza

Hotel Hőforrás
4200 Hajdúszoboszló, Mátyás Király sétány 21.
+36 52 362 144   e-mail: info@hotelhoforras.hu

Hajdú-Bihar megye
Hajdószoboszló

Ár: 29.900 Ft/3nap/2éj/2fő

Szállás félpanziós ellátással (svédasztalos reggeli és ebéd, vagy vacsora), beltéri gyógymeden-
ce, pezsgőfürdő és finn szauna, 05.01-09.30-a között kültéri úszó- és gyógymedence haszná-
lat. Személyenként egy darab 1.000 Ft értékű masszázskupon, mely felhasználható minden 
5.000 Ft összértékű wellness masszázs esetén (a kuponok egymással nem vonhatóak össze). 

A csomag hétvégéken (péntek és/vagy szombat éjszaka) 3.000 Ft/csomag felár ellenében foglalható. 
A kupon ünnepi időszakokban nem használható fel. 

Hotel Hőforrás - ahol a nyugalom és családias hangulat garantált!

Vezető értékesítő / Kapcsolattartó
Doktor Renáta

+36 70 244 1236
e-mail: ertekesito@pannonpiros.hu 

Szerkesztés:  
LL Reklám  +36 30 92 72 155

Nyomdai munkák:
Yeloprint Kft. +36 94 505 990
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