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Ajándékozzon pihenést

Kedves Vendégünk!
Hamarosan elérkezik a karácsony, az utcákon kigyúlnak az adventi fények, és átadhatjuk magunkat a szeretet ünnepének. Az idén a
szokásostól eltérően, testet-lelket üdítő kellemes kikapcsolódással egybekötve tehetjük meg az előkészületeket. Régiónkban ugyanis a fürdők és szálláshelyek decemberben különösen kedvező ajánlatokkal csábítják a vendégeket. Érdemes felkerekedni és
néhány napot – akár családostól - eltölteni a már ünnepi díszbe öltözött fővárosban, vagy a környéken. December 1. és 23. között
számos budapesti és Budapest környéki fürdőben kedvezményes belépőjeggyel élvezhetjük a gyógy- és termálvizek áldásait. Sok
szálloda, panzió pedig ugyanebben az időszakban kedvezményes wellness ajánlat-csomagokkal várja a vendégeket. Az akció
ideje alatt sok résztvevő szálláshelyen már 2009-re szóló ajándékutalványt is lehet vásárolni, ami karácsonyi ajándéknak is jó
ötlet. Sokféle, általában január-március közötti időszakra vonatkozó, kedvezményes utalvány közül lehet választani.
Kiadványunkkal a Vizek Éve jegyében segíteni szeretnénk a könnyebb, kellemesebb ráhangolódást az év végi ünnepekre, ezért
összegyűjtöttük az aktuális kedvezményes fürdő- és szállásajánlatokat. Érdemes Budapestre és környékére látogatni decemberben
azért is, mert meghitt hangulatú kézműves vásárokon szerezhetjük be a karácsonyi ajándékokat, és decemberben is pezsgő kulturális életet, kiállításokat, koncerteket, adventi rendezvényeket, gyermekprogramokat találunk itt.
Bízunk abban, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet a decemberi kedvezményes wellness-ajánlatokból. Mert
aligha van annál jobb módszer a feltöltődésre, mint a termálvizes medencéből vagy a szauna ablakából gyönyörködni a behavazott
tájban, frissítő masszázsokkal kényeztetni magunkat, majd elmerülni a karácsonyi vásár forralt bor és mézeskalács illatában és a
sokféle gyönyörű kézműves ajándéktárgy között válogatni.
Lapozgasson, válogasson kedvére, lepje meg önmagát vagy szeretteit fürdőbelépővel vagy wellness-hétvégével,
látogasson el a varázslatos hangulatú karácsonyi vásárok egyikébe!
Kellemes karácsonyt és boldog új évet!
Magyar Turizmus Zrt.
Budapest-Közép-dunavidéki Regionális Marketing Igazgatóság
1066 Budapest, Teréz krt. 2–4.
E-mail: bkdrmi@itthon.hu
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A vizek éve

A fürdők városa

Ami a testnek jó, jó a léleknek is
Budapesten – a világon egyedülálló módon – 123 gyógyvízforrás található a város területén. 70 millió liter (!), ásványi sókban
és különböző elemekben gazdag, meleg és langyos vizet
szolgáltatnak a források, melyet elsősorban a gyógy- és termálfürdők használnak fel, de palackozva, sőt ivókutakban is
találkozhatunk vele. A budapesti fürdőélet egyidős a várossal,
hiszen már a rómaiak idején 14 fürdő működött a mai főváros
helyén álló Aquincumban.
Egész évben nyitva tartó fürdőink közül a Városligetben található Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda Európa legnagyobb
és talán legszebb fürdőkomplexuma 15 medencével és számtalan szolgáltatással.
A budai Duna-parton fakadó források vizét számos gyógyfürdő
hasznosítja, közöttük a legismertebb a Szt. Gellért Gyógyfürdő. A szecessziós épület oszlopos, galériás, a pezsgőfürdőt
keretező fürdőcsarnoka fürdőzőknek és látogatóknak egyaránt
élményt jelent. A Gellérttől északra egymást követik a részben
a török időkben, illetve a korai középkorban alapított fürdők: a
Rudas, a Rác, a Király, és a Lukács.
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Budapesti gyógyfürdők
A vizek éve

Budapest

December hónapban óriási kedvezményekkel várják Budapest fürdői a felüdülésre
vágyó vendégeket.
Az akció időtartama alatt, 2008. december 1–24. között a Budapest Gyógyfürdői Zrt. összes gyógyfürdőiben 50%-os áron kínálják az árjegyzékben szereplő masszázsszolgáltatásokat. Így például a Széchenyi, a Gellért vagy a Rudas fürdőben december
folyamán a 20 perces aroma-relax masszázst 1500 forintos áron lehet igénybe venni a normál ár helyett.
2008. december 5-én a Széchenyi, a Gellért és a Rudas fürdőben megrendezésre kerül a „Fürdők éjszakája” program. Ennek
keretében, pénteken éjszaka 22.00 – 04.00 óra között nyitva lesznek a fürdők. Mind a három fürdőben lehetőség lesz éjszakai fürdőzésre, ezen kívül egész éjszaka különböző szórakoztató és zenés programok kerülnek megrendezésre plusz attrakcióként, az adott
fürdőnek megfelelő stílusban.
A Fürdők éjszakája rendezvényre 3500 Ft-os áron lehet belépőjegyet váltani, amellyel aznap éjszaka mindhárom fürdő látogatható.

Szt. Gellért Gyógyfürdő
és Uszoda

Rudas Gyógyfürdő
és Uszoda

Széchenyi Gyógyfürdő
és Uszoda

XI., Kelenhegyi út 4.
Telefon: 1/466-6166,
www.gellertfurdo.hu
Nyitva tartás: H-V: 06.00–19.00

I., Döbrentei tér 9.
Telefon: 1/356-1322,
www.rudasfurdo.hu
Nyitva tartás: H-P: 06.00–18.00
SZ-V: 06.00–14.00

XIV., Állatkerti krt. 11.
Telefon: 1/363-3210,
www.szechenyifurdo.hu
Nyitva tartás: H-V: 06.00–22.00

www.budapestgyogyfurdoi.hu
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Aquaworld – vízibirodalom
A vizek éve

Budapest

1044 Budapest, Íves út 16.
Telefon: 1/2313-772 | Fax: 1/2313 779
Internet: www.aqua-world.hu
E-mail: aquaworld@aqua-world.hu
Nyár a télben
Decemberben nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt Európa egyik
legnagyobb fedett vízi témaparkja.
Egész éven át felejthetetlen szórakozást kínál minden korosztálynak
az Aquaworld – Vízibirodalom 11 csúszdával közel 1 kilométer hoszszan, 15 különböző medencével – többek között a trópusok hangulatát idéző hullámmedencével és az Európában is ritka szörfmedencével –, a keleti hangulatú szaunavilággal és az apróságoknak
kialakított gyermekvilággal.
Akciós csobbanás decemberben:
December 15–18-ig jegyárainkból 20% kedvezményt biztosítunk.

Árak:
Teljes árú jegyek:
felnőtt jegy 2,5 óra időtartamra
felnőtt napijegy
gyermek 3 éves korig
gyermek 3–7 éves korig
diák és nyugdíjas

2900 Ft-tól
5400 Ft-tól
ingyenes
50%
25%
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Aquasziget
Esztergom

A vizek éve
2500 Esztergom, Táncsics Mihály u. 5.
Telefon: 33/511-100 | Internet: www.aquasziget.hu
H-P: 10.00–20.00, Sz: 09.00–21.00, V: 09.00–20.00
Az élmény és a wellness szigete
Az Aquasziget Esztergom Magyarország egyik legújabb és legmodernebb fürdőkomplexuma, egyedülálló fürdőélményben lehet része annak, aki ellátogat Esztergomba. A teljes kikapcsolódást az Élményfürdő, a Wellness Világ és az Egészség Központ szolgáltatásai
biztosítják. Különleges, nem hétköznapi kényeztetésben részesülhetnek azok a Vendégek, akik felkeresik az Aquasziget hamamját. A
Hamam tradicionális török fürdő, tulajdonképpen a méregtelenítés
egyik igen kellemes folyamata.
Július végén nyílt meg az esztergomi Aquasziget két exkluzív pihenőhelyisége, mely teljes feltöltődést, érzéki kényeztetést kínál azon
Vendégeinek, akik testük és lelkük megújulására vágynak.
A családosok lehetőségeire kiemelten figyel az Élményfürdő, éppen
ezért számos Bababarát szolgáltatást is kínálnak a kismamáknak és
gyermekeiknek.
Decemberi kedvezmény:
2008. december 1. és december 23. között, minden csütörtökön 16
órától, 30%-os kedvezménnyel lehet megvásárolni az Aquasziget
Esztergom Élményfürdő- és Wellness Világ részlegeibe szóló belépőket.

Árak:
Élményfürdő belépő / felnőtt / délutáni
Élményfürdő belépő / gyermek (18 éves korig) / délutáni
Élményfürdő belépő / nyugdíjas / délutáni
Wellness Világ belépő / délutáni
Wellness Világ-Élményfürdő kombinált belépő / délutáni

1900 Ft
900 Ft
1100 Ft
1800 Ft
3000 Ft

Üdülési csekket elfogad!
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Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont
A vizek éve

Cegléd

2700 Cegléd, Fürdő u. 27–29.
Telefon: 53/501-177 | Fax: 53/ 501-178
Internet: www.cegleditermal.hu | E-mail: info@cegleditermal.hu
H-V: 09.00–19.00.
Cegléden, az Alföld kapujában, Budapesttől 60 km-re található a
Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőkozpont, mely 1400 m2 vízfelülettel, 2003-ban nyitotta meg kapuit. Nátriumkloridos-hidrogénkarbonátos jódos gyógyvizével 10 kül- és beltéri medencéjével, (melyek
között gyógymedencék, látványmedencék, gyermek- és úszómedence) várja a gyógyulni és fürdőzni vágyókat. Ezen kívül számos
gyógy- és wellness szolgáltatással áll kedves vendégei rendelkezésére. A kalandok szerelmeseit pedig csábítja a 17 csúszdás egyedülálló aquapark, mely egy középkori vár hangulatát idézi, mesés,
játékos elemekkel. Az Aqua Centrum extrém ajánlata az Inga csúszda, Magyarországon először!
2 éjszakát fizet, 3-at pihen!
Vásárolja meg kedvezményes wellness üdülését decemberben a
szabadidőközpont apartmanparkjában, és ráadásként a fürdőbelépőt is ajándékba kapja!
Az akció december 1-jétől 26-ig és január 5-től február 28-ig vehető igénybe decemberi befizetéssel.

Ár:
17 700 Ft / fő / 3 éj helyett 10 000 Ft/ fő / 3 éj
(Az ár minimum 2 fő / apartman esetén érvényes.)
Üdülési csekket elfogad!
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Aqualand termál- és élményfürdő
A vizek éve

Ráckeve

2300 Ráckeve, Strand u. 4.
Tel./fax: 24/423-220
Internet: www.aqua-land.hu | E-mail: info@aqua-land.hu
Az Aqualand termál- és élményfürdő egész évben várja vendégeit. Fedett
szolgáltatásai (úszómedence, gyermekmedence, kül- és beltéri gyógyvizes élménymedence, szaunák, gőzfürdő, tepidárium, szolárium és maszszázs) remek programlehetőséget kínálnak az egész családnak.
Az 51 °C-os gyógyvíz elsősorban mozgásszervi problémák leküzdésében segít. A téli szezon kiemelt programjai közé tartozik a Finn Szauna
Program, ahol szaunamestereink mézzel, csokival, aromákkal kényeztetik
a Vendégeket. A fürdő minden szombaton éjjel 1-ig nyújt kikapcsolódási
lehetőséget.

Decemberi ajánlataink:
Családi fürdőnap. Legyen az Ünnepekre kipihent! Az Aqualand segít a
feltöltődésben! 2008. december 22-én egész nap 50%-os kedvezményt
biztosítunk a fedett fürdő és vitál zóna szolgáltatásaink árából.
Belépőjegyek december 22-én:
Fürdő zóna: (fedett úszómedence, tanmedence, termál élménymedence)
felnőtt: 550 Ft, diák/nyugdíjas: 475 Ft, gyermek 120 cm-ig: 250 Ft
Vitál zóna: (gyógynövényes és aromaterápiás szaunák, gőzkabin, kültéri
hidegvízes csobbanó, kültéri termálmedence, tepidárium).
Felnőtt: 475 Ft, diák/nyugdíjas: 400 Ft

Kényeztető program – utalvány
Ajándékozza szeretteinek a kényeztetés, kikapcsolódás élményét.
A csomag tartalma: szauna, gőzfürdő, tepidárium, termál élménymedence kivetítővel, úszómedence, gyermekmedence, 5 perc szolárium,
reflexológia – 30 perc, 2 dl frissen facsart narancslé.
A program 4500 Ft helyett 4000 Ft-ért megvásárolható november
29–december 23. között.
Üdülési csekket elfogad!
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Oázis Wellness Park
A vizek éve

Szigetszentmiklós

2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 184.
Telefon: 24/468-997 | Fax: 24/468-969
Internet: www.oaziswellness.hu | E-mail: oazis@oaziswellness.hu
Az Oázis Wellness Park 15.000 m2-en nyújt egyszerre sportolási,
kikapcsolódási lehetőséget Vendégei részére, egész évben.
A kikapcsolódást, pihenést biztosító szolgáltatásaink: szabadtéri strand és csúszdapark, fedett úszómedence, tanmedence,
terápiás medence, szaunák, barlangos környezetben található
50 személyes pezsgőfürdő, masszázs és szolárium. Sportolási lehetőségek: pihenést biztosító szolgáltatások, a fedett és szabadtéri
tenisz és squash pályák, a body building és cardio fitness termek,
aerobic.
Adventi kedvezmény
December 22-én 50%-os kedvezményt kínálunk az Oázis
Wellness fedett fürdő, szauna szolgáltatásainak árából.
Fedett uszoda, szauna belépőjegy december 22-én:
felnőtt:
600 Ft
diák/nyugdíjas:
550 Ft
gyermek:
300 Ft
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Ramada Resort – Aquaworld Budapest****superior

1063 Budapest, Munkácsy M. u. 5–7.
Telefon: 1/462-2100 | Fax: 1/462-2195
Internet: www.andrassyhotel.com
E-mail: reservation@andrassyhotel.com

1044 Budapest, Íves út 16.
Telefon: 1/231-3600 | Fax: 1/231-3609
Internet: www.ramadaresortbudapest.hu
E-mail: sales@aqua-world.hu;

A MaMaison Andrássy Hotel igazi gyöngyszem Budapest szállodái
között, amely a nagykövetségek tőszomszédságában, a főváros
legelőkelőbb üzleti negyedében, a Városliget vonzáskörzetében
(Széchenyi fürdő, Állatkert, Vidámpark, Vajdahunyadvár, Hősök
Tere), az Andrássy úton található. A boutique hotel 62 egyedi kialakítású szobájával és 7 exkluzív lakosztályával személyre szabott
szolgáltatásokat kínál az igényes utazók számára.

Idén decemberben nyitja meg kapuit a Ramada Resort – Aquaworld Budapest szálloda- és fedett élményfürdőkomplexum, amely különleges építészeti megoldásainak és egyedülálló szolgáltatási struktúrájának köszönhetően az élmények világát nyújtja kicsiknek és nagyoknak.
A komplexum Budapest északi részén, az M0-ás autópálya vonalán, a Megyeri-híd pesti hídfője mellett fekszik.

Széchenyi fürdő csomag – 5 nap/4 éj

Budapest

Budapest

MaMaison Andrássy Hotel*****

Csobbanás az élmények világába – 3 nap/2 éj
Ár: 46 000 Ft/fő/2éj
Az ár tartalmazza: szállás 2 éjszakára félpanzióval, egyszeri belépő az
Aquaworld – Vízibirodalomba (15 medence, 11 csúszda, gyerekvilág), a
szálloda Oriental Spa-, Wellness- és Fitneszközpontjának használata (relaxációs medence, mandala medence, szaunák, gőzkabinok, fitneszterem),
fürdőköpeny, korlátlan internethozzáférés, a szabadtéri parkoló ingyenes
használata.
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 28.
Ajándékutalvány felhasználható: 2009. 01. 02–03. 31.
Hétvégére is érvényes, üdülési csekket nem fogad el.

Budapest Lido Hotel****

Hunguest Hotel Griff***

1031 Budapest, Nánási út 67.
Telefon: 1/436-0980 | Fax: 1/436-0982
Internet: www.budapestlidohotel.hu
E-mail: sales@bwlidohotel.axelero.net

1113 Budapest, Bartók Béla út 152
Telefon: 1/204-0046 | Fax: 1/204-0062
Internet: www.griffhotel.hu
E-mail: reserve@hotelgriff.hunguesthotels.hu

A szálloda Budapesten, a régi római kori városrészben (Aquincum),
a Római-parton, közvetlenül a Duna partján elterülő zöldövezetben
található. Egész évben igénybe vehető szolgáltatásai lehetővé teszik, hogy a kikapcsolódni, sportolni vágyó vendégek egy helyen
találjanak kényelmes szállást, finom ételeket, válasszanak a testedzés és pihenés különféle formái közül, élvezzék a Duna-part nyújtotta különleges hangulatot.

A Hunguest Hotel Griff Dél-Budán, a XI. kerületben található, távol a
város zajától, mégis mind tömegközlekedési eszközökkel, mind autóval egyaránt könnyen megközelíthető környezetben.
Kellemes, nyugodt környezet, 108 igényesen berendezett, légkondicionált szoba, hangulatos étterem és kávézó, Squash és Fitness
Club, Wellness Központ nyújt kiváló kikapcsolódási lehetőséget az
aktív pihenésre, testi-lelki kényeztetésre.

Wellness csomag – 2=3

Wellness varázslat – 3 nap/2 éj

Ár: 28 900 Ft/fő/3 éj – félpanzióval
Az ár tartalmazza: welcome drink, szállás kétágyas szobában, félpanziós ellátás, korlátlan uszodahasználat, 2 alkalommal (2x15 perc) az
infraszauna használata, 1 alkalommal bowlingozás, 1 napos fitness
jegy a fitness clubba. A Belvárosba ingyenes transzferszolgálat.
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 23.
Ajándékutalvány felhasználható: 2009. 01. 02–03. 31.
Hétvégére is érvényes, üdülési csekket elfogad.

Ár: 26 000 Ft/fő/ 2 éj – egyágyas szobában
20 500 Ft/fő/ 2 éj – kétágyas szobában
Az ár tartalmazza: szállás 2 éjszakára félpanziós ellátással, finnszauna, infraszauna, pezsgőfürdő használata, 30 perc aroma maszszázs, 6 perc szolárium
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 23.
Ajándékutalvány felhasználható: 2009. 01. 02–03. 30.
Hétvégére is érvényes, üdülési csekket elfogad.

Budapest

Budapest

Ár: 89 000 Ft/fő/4 éj/1 fő részére
117 000 Ft/fő/4 éj/ 2 fő részére
Az ár tartalmazza: reggeli, adók, belépők 4 napra a Széchenyi fürdőbe
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 23.
Ajándékutalvány felhasználható: 2008. 12. 01.–2009. 03. 31.
Hétvégére is érvényes, üdülési csekket elfogad.
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1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.
Telefon: 1/889-5800 | Fax: 1/889-5801
Internet: www.danubiushotels.hu/helia
E-mail: helia@danubiushotels.com

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47.
Telefon: 1/889-4200 | Fax: 1/889-4203
Internet: www.danubiushotels.hu/budapest
E-mail: budapest.reservation@danubiushotels.com

A Danubius Health Spa Resort Helia konferencia-, wellness- és
gyógyszálloda zöldövezeti környezetben, Budapest legdinamikusabban fejlődő üzleti negyedében, néhány percre a belvárostól,
közvetlenül a pesti Duna-parton, a Margitszigettel szemben fekszik,
gyönyörű kilátással a Budai hegyekre.

Az egyedi stílusban épült, körpanorámás, légkondicionált Hotel
Budapest a Várnegyed szomszédságában, könnyű megközelíthetőséggel a nyüzsgő belvárostól, Budapest központjában fekszik.
A Budapest egyik legszebb panorámáját nyújtó hotel parkolóval, étteremmel és sok más szolgáltatással várja kedves vendégeit.

Budapesti Ráadás – 2=3

Budapesti ráadás – 2=3

Ár: 47 520 Ft+IFA/3 éj – egyágyas szobában
31 680 Ft+IFA/fő/3 éj – kétágyas szobában
Az ár tartalmazza: szállás 3 éjszakára büféreggelivel, egy üdvözlőital, 25% engedmény a szálloda éttermében, a szálloda wellnessrészlegének a használata (uszoda, termálfürdő, jacuzzi, szauna,
gőzfürdő, Danubius Premier Fitness Centrum), parkolási lehetőség.
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 28.
Hétvégére is érvényes, üdülési csekket elfogad.

Ár: 30 240 Ft+IFA+IFA/fő/ 3 éj – egyágyas szobában
18 720 Ft+IFA/fő/ 3 éj – kétágyas szobában
Az ár artalmazza: szállás 3 éjszakára reggelivel, welcome drink,
25% kedvezmény az éttermi fogyasztásból
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 28.
Ajándékutalvány felhasználható: 2009. 01. 02–03. 31.
Hétvégére is érvényes, üdülési csekket elfogad.

Danubius Hotel Flamenco****

Best Western Hotel Hungária****

1113 Budapest, Tas vezér u. 5–7
Telefon: 1/889 5600 | Fax: 1/889 5651
Internet: www.danubiushotels.hu/flamenco
E-mail: flamenco.reservation@danubiushotels.com

1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Telefon: 1/889-4400 | Fax: 1/889-4411
Internet: www.danubiushotel.com/bwhungaria
E-mail: bwhungaria.reservation@danubiushotels.com

Modern stílusú szálloda, Buda kellemes zöld övezetében, a Feneketlen-tó mellett, a belvárostól, a budai vártól és az M1/M7-es autópályától pár percre. A szálloda kedvelt mind az üzleti utazók, mind
a turisták körében.

Budapesti ráadás – 2=3

A közel 100 éves tradícióval rendelkező 499 szobás Best Western
Hotel Hungaria Magyarország legnagyobb szállodája. A szálloda
kitűnő közlekedési összeköttetésekkel rendelkezik (pályaudvar, metróállomás a közelben), melyek révén a város és az ország különböző pontjai könnyen és gyorsan megközelíthetőek. A szállodából pár
perc sétával elérhetők a közeli bevásárló és kereskedelmi központok,
a történelmi belváros és a legfőbb turisztikai látványosságok.

Ár: 34 560 Ft+IFA/fő/ 3 éj – egyágyas szobában
21 600 Ft+IFA/fő/ 3 éj – kétágyas szobában

Budapesti ráadás – 2=3

Az ár tartalmazza: szállás 3 éjszakára reggelivel, welcome
drink, 25% kedvezmény bármilyen éttermi fogyasztásból, a szálloda wellness részlegének korlátlan használata (Danubius Premier
Fitness klub, uszoda)
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 28.
Ajándékutalvány felhasználható: 2009. 01. 02–03. 31.
Hétvégére is érvényes, üdülési csekket elfogad.

Ár: 37 440 Ft+IFA/fő/3 éj – egyágyas szobában
24 480 Ft+IFA/fő/3 éj – kétágyas szobában
Az ár tartalmazza: szállás 3 éjszakára büféreggelivel, érkezéskor 1
welcome drink, 25% engedmény a szálloda éttermében elfogyasztott ebéd ill. vacsora árából.
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 26.
Ajándékutalvány felhasználható: 2009. 01. 05–02. 28.
Hétvégére is érvényes, üdülési csekket elfogad.

Budapest

Budapest

Hotel Budapest****

Budapest

Budapest

Danubius Health Spa Resort Helia****

www.vizekeve.hu
Szent György panzió***

2653 Bánk, Petőfi út 73.
Telefon: 35/342-309 | Fax: 35/342-309
Internet: www.to-hotel.hu | E-mail: kozpont@to-hotel.hu

2500 Esztergom, Andrássy út 21.
Telefon: 33/502-180 | Fax: 33/502-181
Internet: www.panzioszentgyorgy.hu
E-mail: szentgyogypanzio@t-online.hu

A Tó Wellness Hotel Budapesttől 65 km-re a 2/a és a 2-es főúton
haladva Váctól mintegy 15 percre, a Börzsöny és a Cserhát találkozásánál, a festői Bánki-tó partján fekszik. Szállodánk azok kényelmét
szolgálja, akik Budapest közelében keresnek csendes, természetes
környezetet kikapcsolódásra. A frissen felújított, légkondicionált hotel 36 szobájával, 3 rendezvénytermével, gasztronómiai és wellness
szolgáltatásaival a pihenés oázisaként várja vendégeit.

Bánki felüdülés 3=4
Ár: Egyágyas szoba: 15 200 Ft / éj
Kétágyas szoba: 20 700 Ft / éj
Az ár tartalmazza: szállás büféreggelivel, wellness részleg alábbi
szolgáltatásai: külső és belső élménymedence, jacuzzi, finn szauna, gőzkabin, tepidárium, Kneipp-taposó, fitness terem; parkolás
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 22.
Ajándékutalvány felhasználható: 2009. 01. 04–03. 31.
Üdülési csekket elfogad, hétvégére nem érvényes.

A panzió a Bazilikától 500 méterre, az Aquaszigettől 1500 méterre
helyezkedik el csendes környezetben.

Ünnepvárás Esztergomban: 2=3 és 3=4
Ár: 2 személyes szobában 10 000 Ft/szoba/éj
3 személyes szobában 15 000 Ft/szoba/éj
Ár tartalmazza: szauna, szolárium, borkóstolás, őrzött parkoló
használata, beltéri medence
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 23.
Ajándékutalvány felhasználható: 2009. 01. 01–03. 31.
Üdülési csekket elfogad, hétvégére is érvényes.

Pest megye déli részén, az Alföld kapujában, Budapesttől mindössze 65
km-re Cegléden található a Hotel Aquarell****. A város első négycsillagos
wellness szállodája 1 éve nyitotta meg kapuit. A kikapcsolódásra vágyó
vendégeket 600 m2-en 3 beltéri medencével várja a szálloda wellness
centruma, melyhez napozóterasz és 500 m2-es gyógyászati részleg tartozik.

Aquarell Adventi Meglepetés – 3 nap / 2 éj
Ár: Kétágyas stúdió szoba: 27 400 Ft/fő/2éj
Egyágyas felár:
17 800 Ft/fő/2éj
További árak a honlapon. December hónapban 10% kedvezmény a
csomag árából!
Az ár tartalmazza: szállás két éjszakára svédasztalos reggelivel és vacsorával, üdvözlőital, gyermekprogramok, wellness centrum alapszolgáltatásainak korlátlan használata (élménymedence, termálmedence, pezsgőfürdő, finn- és bioszauna, gőzkabin, merülőmedence, fitneszterem),
fürdőköpeny, parkolás
Ajándék: 30 perces fahéjas masszázs
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 22.
Üdülési csekket elfogad, hétvégére is érvényes.

Aquarell Kényeztetés – 3 nap / 2 éj
Ár: Kétágyas stúdió szoba: 37 400 Ft/fő/2 éj
Egyágyas felár:
17 800 Ft/fő/2 éj
További árak a honlapon. December hónapban 10% kedvezmény a
csomag árából!
Az ár tartalmazza:
Szállás két éjszakára svédasztalos reggelivel és vacsorával, üdvözlőital,
wellness centrum alapszolgáltatásainak korlátlan használata (élménymedence, termálmedence, pezsgőfürdő, finn- és bioszauna, gőzkabin,
merülőmedence, fitneszterem), fürdőköpeny, parkolás
Ajándék:
40 perces Beauty nyitány arckezelés
30 perces Revitalizáló masszázs
30 perces Infrakapszula kezelés
6 perc szolárium
1 alkalommal kalciumos körömerősítő manikűr vagy esztétikai pedikűr
1 alkalommal tápláló hajpakolás, hajmosás, frissítő fejmasszsázzsal, szárítás.
Ajándékutalvány felhasználható: 2009. 01. 05–03. 31.
Üdülési csekket elfogad, hétvégére is érvényes.

Cegléd

Cegléd

Best Western Hotel Aquarell****
2700 Cegléd, Fürdő út 24.
Telefon: 53/510-900 | Fax: 53/510-901
Internet: www.aquarellhotel.hu | E-mail: info@aquarellhotel.hu

Esztergom

Bánk

Tó Wellness Hotel***superior és Étterem

www.vizekeve.hu
Kék Duna Wellness Hotel****

2132 Göd, Kádár u. 49.
Telefon: 27/530-500 | Fax: 27/530-521
Internet: www.poluspalace.hu | E-mail: reservation@poluspalace.hu

2300 Ráckeve, Dömsödi út 1/a
Telefon: 24/523-230 | Fax: 24/523-250
Internet: www.wellnesshotel.hu | E-mail: sales@wellnesshotel.hu

Szállodánk Budapest legközelebbi és legattraktívabb golf és wellness
szállodája, mely nyugodt pihenést nyújt egy üde, fenyves erdővel körülölelt dombvidéken, 20 percre a belvárostól. Sokrétű szolgáltatásaival
egyedülálló lehetőséget nyújt a kellemes időtöltéshez, a tartalmas kikapcsolódáshoz.

Szállodánk Budapesttől 50 km-re Ráckevén a nyugalmas Duna
partján fekszik, a városközponttól mintegy 200 m-re. Számos szabadidős lehetőség, sporteszközkölcsönzés, széles wellness- és
konferencia szolgáltatások.

Pólus Palace Thermal Aqua Dream – 4 nap/3 éj
Ár: Vasárnapi vagy hétfői érkezéssel 44 500 Ft/fől
Csütörtöki vagy pénteki érkezéssel 52 000 Ft/fő
Az ár tartalmazza:
Szállás 3 éjszakára félpanzióval, Spa Marine testkezelés a hölgynek, Tradicionális Thai testmasszázs a férfinak, Kerubina Spa & Wellness Központunkban a termálvizes, külső-belső élménymedence, finnszauna,
infraszauna, gőzfürdő és fitness terem használata, parkolás
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 23.
Ajándékutalvány felhasználható: 2009. 01. 04–03. 31.
Üdülési csekket elfogad, hétvégére is érvényes.

Wellness Napok – 3=4
Ár: 50 000 Ft/fő
Az ár tartalmazza:
Szállás négy éjszakára, félpanziós ellátás, wellness részleg használata, fürdőköpeny, kamerával őrzött parkoló, 1 szoláriumzseton,
1 infrakabinzseton fejenként
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 20.
Ajándékutalvány felhasználható: 2009. 01. 03–03. 31.
Üdülési csekket elfogad, hétvégére is érvényes.

Rosinante Fogadó***

2310 Szigetszentmiklós, Tököli utca 184.
Telefon: 24/468-997 | Fax: 24/468-969
Internet: www.oaziswellness.hu | E-mail: oazis@oaziswellness.hu

2015 Szigetmonostor, Szentendrei-sziget
Telefon: 26/722-000 | Fax: 26/722-010
Internet: www.rosinante.hu | E-mail: rosinante@rosinante.hu

Karácsonyi ünnepi exkluzív csomag az Oázis
Wellness Parkban!
Ár: 34 900 Ft/fő
Az ár tartalmazza:
– 5 nap / 4 éjszaka az Oázis panzióban félpanziós ellátással (menüválasztásos reggeli és vacsora, egyszer caffè latte péksüteménnyel)
– aromaterápiás nyugtató masszázs és víz alatti pezsgőmasszázs
– szauna, szolárium, fitness, szobánként 1 óra squash csúcsidőn kívül
– az Oázis Wellness Park fürdő- és fitness szolgáltatásainak korlátlan használata
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 23.
Ajándékutalvány felhasználható: 2009. 01. 01–03. 31.
Üdülési csekket is elfogad, hétvégére is érvényes.

A Dunakanyar szívében, a Szentendrei-szigeten megbúvó fogadónkban 20 db 2 ágyas, egyedien berendezett szobával várjuk a
hozzánk betérő vendégeket. Családias vendéglátásunk záloga a remek konyha, a gyönyörű természeti környezet és a nyugalom, melyet
a szigeten mindig megtalál.

Télen a Szigeten! 3=4, termálfürdőzéssel
Ár: 2 ágyas szobában: 19 250 Ft/fő/4 éj
1 ágyas szobában: 30 300 Ft/fő/4 éj
Az ár tartalmazza:
Reggeli, 1 napi belépő a Leányfalui Termálfürdőbe, a szállodában
korlátlan szauna, pezsgőfürdő, hideg vizes dézsa használat, fürdőköpeny, parkoló, ajándék kávé-tea bekészítés a szobákban, társasjátékok és a házikönyvtár használata
Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 23.
Ajándékutalvány felhasználható: 2009. 01. 01–03. 31.
Üdülési csekket is elfogad, hétvégére is érvényes.

Szentendrei-sziget

Szigetszentmiklós

Oázis Panzió

A 2–3–5 ágyas, műholdas színestévével, fürdőszobával felszerelt
szobák a szigetszentmiklósi Oázis Wellness Park területén találhatóak, így a szobaárban foglalt wellness-fitness szolgáltatások tartalmas
kikapcsolódást, élményeket biztosítanak a család minden tagjának.

Ráckeve

Göd

Pólus Palace Thermal Golf Club Hotel*****

www.vizekeve.hu

Visegrád

Thermal Hotel Visegrád****superior

Decemberi wellness hétvégék – 3=4

2025 Visegrád, Lepence-völgy
Telefon: 26/801-900 | Fax: 26/801-918
Internet: www.thv.hu | E-mail: info@thv.hu

Ár:
Hétvégén foglalható. Érkezési napok: szerda, csütörtök, péntek,
szombat.
Csomag ára kétágyas elhelyezéssel: 62 450 Ft/fő/4 éj
Csomag ára egyágyas elhelyezéssel: 89 900 Ft/fő/4 éj

A Dunakanyar első modern, újépítésű wellness- és konferencia szállodája, a Thermal Hotel Visegrád, nyugodt, barátságos környezetben,
a pilisi parkerdő szomszédságában, Budapest belvárosától csupán
40 km-re található. A hotel 164 db kétágyas szobája és 10 apartmanja
minibárral, színes tv-vel, és vezeték nélküli internetcsatlakozással felszerelt vendégeink tökéletes kikapcsolódása érdekében. Dunai panorámás szobáink lélegzetelállító kilátást kínálnak Magyarország egyik
legszebb természeti kincsére, a Dunakanyarra, a parkerdőre néző
szobák pedig megfelelő nyugalmat és csendet biztosítanak.

Decemberi wellness hétköznapok – 2=3

Pótágy és gyermekár esetén a betöltött életkor az irányadó. Hoszszabbítás a szabad kapacitás függvényében lehetséges.
Az ár tartalmazza:
szállás félpanziós ellátással (gazdag büféreggeli és büfévacsora),
valamint a szálloda fürdő- és wellnessközpontjának használata (fűtött külső és belső élményfürdő, úszó-, gyermek- és termálmedencék, tepidárium és szaunapark, fitneszterem), parkoló.

Ár:
Csak hétköznap foglalható. Érkezési napok: vasárnap, hétfő, kedd.
Csomag ára kétágyas elhelyezéssel: 42 900 Ft/fő/3 éj
Csomag ára egyágyas elhelyezéssel: 56 900 Ft/fő/3 éj

Igénybe vehető: 2008. 12. 01–12. 23.
Ajándékutalvány felhasználható: 2009. 01. 04–03. 31.
Üdülési csekket elfogad, hétvégén is érvényes.

Rendezvények

Vác

Budapest, VAM Design Center
Bodies – A kiállítás, valódi emberi testek gyűjteménye,
2008. 05. 24–12. 31.
További információ: Tel.: 1/666-3153
Internet: www.bodiesbudapest.hu | E-mail: info@ticketpro.hu

Budapest, E-Klub
Láthatatlan Kiállítás, milyen egy vak ember élete
2008. 07. 31–2009. 07. 31.
További információ: Tel.: 20/771-4236
Internet: www.lathatatlan.hu | E-mail: info@lathatatlan.hu,

Budapest, Szépművészeti Múzeum
Ferdinand Hodler: Egy szimbolista látomás – kiállítás
2008. 09. 09–12. 14.
További információ: Tel.: 1/469-7100
Internet: www.szepmuveszeti.hu | E-mail: info@szepmuveszeti.hu

Budapest, Közlekedési Múzeum
Örök reneszánsz – A megújulás technikája
2008. 09. 18–2009. 01. 21.
További információ: Tel.: 1/ 273-38-40
Internet: www.kozlekedesimuzeum.hu | E-mail: info@kozmuz.hu

Téli Ünnepi Napok a karácsonyi készülődés jegyében
2008. 12. 01–01. 31.
További információ: Tel.: 27/316-411
Internet: www.mimk.vac.hu | E-mail: informacio@mimk.vac.hu

Budapest
Mikulásvonat indul a Vasúttörténeti Parkba!
2008. 12. 05. és 2008. 12. 07.
További információ: Tel./fax: 1/450-1497
Internet: www.vasuttortenetipark.hu | E-mail: info@vasuttortenetipark.hu

Budapest
A Művészetek Palotájának decemberi rendezvényei
2008. 12. 06. Philippe Herreweghe és a Flamand Királyi Filharmonikus Zenekar hangversenye
2008. 12. 14. Mariza fadoénekesnő
2008. 12. 15. Puccini: A Nyugat lánya
2008. 12. 18. „Egy kiállítás képei – orgonán”
További információ:
Tel.: 1/555-3001, 1/555-3002, 1/555-3005
Internet: www.mupa.hu | E-mail: info@mupa.hu

Budapest
Adventi Gyertyafény Expressz nosztalgiavonat,
2008. 12. 19.
További információ: Tel.: 1/238-0558
Internet: www.mavnosztalgia.hu | E-mail: utazas@mavnosztalgia.hu

www.vizekeve.hu

Karácsonyi vásárok
Budapesti karácsony

„Karácsony a kastélyban”

2008. 11. 21–12. 29. Vörösmarty tér
Különleges év az idei, hiszen a Vörösmarty téri Budapesti Karácsonyi
Vásár az idén immáron 10. alkalommal kerül megrendezésre!
A főváros karácsonyi vására és az ahhoz kapcsolódó több mint 150
kulturális program mára nemcsak nemzetközi hírű attrakcióvá, hanem a téli szezon egyik legkedveltebb rendezvénysorozatává nőtte
ki magát.
Több mint 100 kézműves zsűrizett hagyományos népi- és iparművészeti terméke; töki pompos, kürtőskalács, rétes, kemencében sült hagyományos népi ételek, forralt bor; magyar népzene,
néptánc, klasszikus zene, gyermekműsorok és koncertek színes
kavalkádja.

Karácsonyi színek, formák, hangok, ízek, illatok
2008. 12. 06–01. 04. Nagytétényi Kastélymúzeum
A rendezvénysorozat mind a helyszín, mind a kiállítás és a kapcsolódó rendezvények tekintetében egyedülálló a főváros karácsonyi kulturális kínálatában. A kastély kiállításaival és programjaival összekötve múltat s jelent, minden évben más-más kamaratárlattal egészíti ki
a hagyományos programsorozatot.
Ízelítő a programokból: iparművészek karácsonyfái a kastély szobáiban, karácsonyfadíszek árverése, iparművészek vására, hangversenyek, előadások, mézvásár, gyógytea-, illóolaj- és borvásár.

További információ:
Sütő utcai Tourinform iroda | Tel./fax: 1/438-8080
Internet: www.budapestinfo.hu | E-mail: info@budapestinfo.hu

Advent és szilveszter Szentendrén
2008. 12. 05.–2008. 01. 04. Dumtsa Jenő utca, Fő tér
Iparművészeti és kézműves vásár
Szentendre sétáló utcájában kézműves és iparművészeti termékek
vására, gasztronómiai kóstolókkal, hétvégéken kulturális programokkal
2008. 11. 30–12. 31.
Advent és szilveszter Szentendrén
Vasárnaponként gyertyagyújtás és betlehemes játékok a Fő téren,
Szentendre Táncegyüttes jubileumi gálaestje (12.20), Musica Beata
kórus karácsonyi hangversenye (12.21.), szilveszterkor koncert, utcabál és tűzijáték a Fő téren.
További információ:
2000 Dumtsa Jenő u. 22. | Tel./fax: 26/317-965, 26/317-966
Internet: www.szentendre.hu | Email: szentendre@tourinform.

További információ:
Nagytétényi Kastélymúzeum
1225 Budapest, Kastélypark utca 9–11. | Tel.: 1/207-5462
Internet: www.nagytetenyi.hu | E-mail: info@nagytetenyi.hu

Adventi Kastélynapok
a Gödöllői Királyi Kastélyban
2008. 12. 06–07., 2008. 12. 13–14.
Az esztendő legbensőségesebb időszakában újra ünneplőt ölt a
Gödöllői Királyi Kastély. Immáron 8. alkalommal színes családi programokkal és gazdag látnivalóval várnak minden kedves látogatót.
Ünnepi koncertet ad Bogányi Gergely zongoraművész, valamint
a barokk színházban Mozart: Figaró házassága című operáját élvezhetik a vendégek. Emellett a kicsik és nagyok ajándéktárgyakat,
karácsonyi dekorációkat készíthetnek a gyermekfoglalkoztatóban.
Minden korosztályt gazdag kínálattal vár a kézművesek és iparművészek karácsonyi vására.
További információ:
Gödöllői Királyi Kastély
Tel.: 28/410-124, 28/420-588 | Fax: 28/422-077
Internet: www.kiralyikastely.hu | E-mail: informacio@kiralyikastely.hu

Bár az adatok összeállításában próbáltunk a legkörültekintőbben eljárni, az esetlegesen előforduló hibákért felelősséget nem vállalunk.

AUTOMATA TOURINFORM-VONAL (0–24 h) 0680/630-800
TOURINFORM TELEFONOS SZOLGÁLAT (0–24 h): 061/438-8080
E-mail: info@itthon.hu | www.itthon.hu

Budapest és környéke régió
Budapest, V., Sütő utca 2. (08.00–20.00)
Budapest, 1185 Ferihegyi Repülőtér 1; 2A és 2B terminál
Budapest, 1061 Liszt Ferenc tér 11.
Budapest, 1014 Szentháromság tér, (Budai Vár)
Internet: www.budapestinfo.hu | E-mail: info@itthon.hu
Budapest, (Pest m.-i iroda), Tel.: 1/428-0377 | Fax: 1/353-2956 | E-mail: pest-m@tourinform.hu
Cegléd, 2700 Kossuth tér 1. | Tel.: 53/500-285 | E-mail: cegled@tourinform.hu
Gödöllő, 2100 Királyi Kastély | Tel.:28/415-402 | E-mail: godollo@tourinform.hu
Ócsa, 2364 Bajcsy-Zsilinszky utca 2. | Tel.: 29/578-750 | E-mail: ocsa@tourinform.hu | www.alfoldkapuja.hu
Ráckeve, 2300 Kossuth L. u. 51. | Tel.: 24/429-747 | E-mail: rackeve@tourinform.hu
Szentendre, 2000 Dumtsa Jenő u. 22. | Tel.: 26/317-965 | E-mail: szentendre@tourinform.hu
Vác, 2600 Március 15. tér 17. | Tel.: 27/316-160 | E-mail: vac@tourinform.hu
Zsámbék, 2072 Etyeki út 2. | Tel.: +36-23/342-318 | E-mail: zsambek@tourinform.hu

Vízben jók vagyunk!
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