
HÉTVÉGI AJÁNLATOK    2016-2017. tél-tavasz       MEZŐKÖVESD-ZSÓRY 

 

Szálláshely neve, címe Időpont ajánlat neve, tartalma felnőtt:               Részvételi díj Ft / fő         gyermek: 

Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** 
3400 Mezőkövesd, Zsóry, Fülemüle u. 2.   
Tel.: 49/ 505-030, fax: 49/ 505-039              
info@balneohotel.hu    www.balneohotel.hu 

 
 

XII.23-ig 
és 

2017.I.03 – V.31. 
 

Kedvezményes ár félpanzióval 
3 nap / 2 éj  

Wellness részleg használata (belső- és külső, élmény- és 2 Zsóry-
vizes gyógymedence, finn szauna, infra szauna, gőzkabin, jég-, 
aroma- és sókabin, barlang zuhany), naponta frissítő vízi torna, 

Fitness terem korlátlan használata, fürdőköpeny és wellness 
törülköző használata, wifi, parkolás 

 
 

Hétköznapokon: 23.800  
 

Hétvégén: 27.800 

 
0 - 7,99 éves korig  100 % kedvezmény 

8 - 13,99 éves kor között 50 % 
kedvezmény szülőkkel egy szobában 
történő elhelyezés esetén a felnőttek 

árából. 

Boglárka Panzió-Étterem***                              
3400 Mezőkövesd, Zsóry, Boglárka u. 1.   
Tel.: 49/ 415-447 Fax: 49/500-374       
boglarka.panzio@t-online.hu 
www.boglarkapanzio.hu 

 
XII.24-ig 

és 
2017.I.03 – V.31. 

Boglárka Feltöltő Napok 
4 nap / 3 éj reggelivel vagy félpanzióval 

2 fürdőbelépő a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe, 1x30 perc frissítő 
svédmasszázs, széf használata, wifi, parkolás 

 
Reggelivel: 21.900 

Félpanzióval: 28.900 

6 éves korig szülőkkel közös ágyon 
díjtalan. 

12 éves korig pótágyon reggelivel: 2.900 
Ft/fő/éj 

Kisvendégeinket gyermekétlap várja. 

Hajnal Hotel ***                                           
3400 Mezőkövesd, Zsóry, Hajnal u.2.  
Tel.: 49/ 505-190, Fax: 49/49/ 505-199                                  
info@hajnalhotel.hu    
www.hajnalhotel.hu 

 
XII.23-ig 

és 
2017.I.02 – VI.15. 

Aranynapok a Hajnalban 
3 nap / 2 éj félpanzióval 

üdvözlőital, wellness központ használata (gyógymedence, finn és 
infra szauna, jakuzzi, sószoba), fürdőköntös használata, napi egy 

kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása, parkolás, wifi 

 
Hajnal szárny (classic szoba): 20.900 

 
Kikelet szárny (tágasabb, modernebb 

szoba): 22.900 

 
0-3,99 éves korig ingyenes szülőkkel egy 

ágyon ingyenes, pótágyon 2.000 Ft/éj; 
4-11,99 éves kor között 50% kedv.; 
12-15,99 éves kor között 25% kedv. 

MatyóTourist üdülőházak – Zsóry            
Tel./ fax: 49/ 412-614 , 20/4138454 
matyoreservation@gmail.com  
www.matyotourist.hu 

 
2017. 

IV.15 -  X.27. 

4,5,6 fős üdülőházak: 
szoba, felszerelt konyha, fürdőszoba, nappali, tv, parkolás az 

udvarban, kerti bútor, grillező, terasz, 
a magasabb kategóriájú házakban wifi 

 
4 fős vendégház: 10.000-14.000 / ház / éj 
6 fős vendégház: 15.000-21.000 / ház / éj 

Gyermekkedvezmények: 
 (min 4 fő után) 
0-2 éves gratis  

3-12 éves korig: 2.500 Ft / éj 

Mercurius Plus üdülőházak – Zsóry              
Tel/Fax: 49/ 411-522 
info@mercurius-plus.hu 
www.mercurius-plus.hu 

 
IV.24 - X.31. 

2 fős studiók,4,5,6,7,8,9,10 fős apartmanok, villák: 
szoba, felszerelt konyha, zuhanyzós fürdőszoba, nappali, SAT-tv, 
kocsibeálló, terasz, grillező, ventillátor vagy klíma; egyes házaknál 

medence 

2 fős apartman: 3.600-3.900 /fő/éj 
villák min 3 fő esetén: 3.000-3600 /fő/éj 

1-3 éj esetén 300 Ft/fő felár 

4 éves korig szülővel egy ágyon ingyenes 
4-9 éves korig 30% 

10-14 éves korig 10% 

Nefelejcs Hotel***                                               
3400 Mezőkövesd, Zsóry Bimbó u.2. 
Tel.: 49/505-060, 20/296-9429 
foglalas@nefelejcshotel.hu 
www.nefelejcshotel.hu 

 
 

2016.XII.1 – 
2017.II.28. 

Nálunk vidám a tél 
3 nap / 2 éj félpanzióval 

ajándék rumos tea, wellness használat (finn szauna, infra szauna, 
fényterápiás masszázsmedence, kültéri finn hordó szauna), wellness 
részlegben italbekészítés,fejenként 1.000 Ft értékű masszázskupon, 

wifi, zárt parkoló 

 
 

18.900 

 
3,99 éves korig ingyenes; 

4 – 11,99 éves korig - 50 % kedvezmény 
pótágyon; 

12 – 15,99 éves korig - 20 % 
kedvezmény pótágyon 

Pandora Zsóry Apartmanok                       
3400 Mezőkövesd, Zsóry, Pandora u. 1.. 
Tel.: 49/200-235 
info@pandora-apartman.hu  
www.pandora-apartman.hu 

 
2017.I.02 - II.28. 

Téli varázs 
3 nap / 2 éj önellátással 

szállás tágas, kényelmes apartmanokban, 
személyenként 2 db belépő a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe, 

parkolás az apartman mellett, wifi 

 
2 felnőtt esetén: 15.600 Ft /fő 

3 v. 4 felnőtt esetén: 12.000 Ft /fő 
5 v. 6 felnőtt esetén: 9.600 Ft /fő 

2,99 éves kor alatt: díjtalan 
3-13,99 év között: 8.000 Ft/gyermek 

Rózsa Panzió***                                          
3400 Mezőkövesd, Zsóry, Napfürdő u. 3. 
Tel.: 49/ 500-363  Fax: 49/ 500-364 
rozsa@rozsaetterempanzio.hu 
www.rozsaetterempanzio.hu 

 
XII.20-ig 

és 
2017.I.02 – IV.30. 
és IX.01 – XII.22. 

Hétvégi lazítás 
3 nap / 2 éj félpanzióval, parkolás, wifi 

 
Családi hétvége  

3 nap / 2éj reggelivel 
14 éves kor alatt egy gyermek szállása díjmentes (pótágyon 

elhelyezés), parkolás, wifi 

 
19.500 

 
 

13.000 

0-3 éves korig, ha szülőkkel egy ágyban 
alszik a gyermek, akkor ingyenes. 12 

éves korig pedig pótágyon helyezzük el a 
gyermekeket 3.200 Ft / éj áron. 

Csillag Vendégház (Zsóry)  30/606-1354 - 2 szintes ház 4 db 2 ágyas szoba 2.700-3.000 / fő / éj (min.2 éj, min.2fő); 
Hidaskapus Vendégházak30/935-0827 – 2 ágyas szobában 4.000 / fő / éj 

                                                                                                               Pázmándi Vendégház  30/451-0967 – 2+1 fős apartmanban 3.000 / fő / éj (min.3 éj) 

 
Érdeklődés és szállásfoglalás közvetlenül a fent megadott címeken, elérhetőségeken! Az ár 2 ágyas elhelyezéssel értendő és nem tartalmazza az idegenforgalmi adót (350 Ft/fő/éj – 18 éves kortól). 

 = SZÉP kártya elfogadás;     Ünnepnapokon más árak érvényesek! 


