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MEZŐKÖVESD-ZSÓRY
Szálláshely neve, címe

Időpont

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.27-29.

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
Hajnal Hotel ***

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

XII.27-29.

Pandora Zsóry Apartmanok

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

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

XII. 26-30.

Rózsa Panzió***

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

ajánlat neve, tartalma
Téli szünet a Balneoban
3 nap / 2 éj félpanzióval
érkezés napján karácsonyi üdvözlőital,
karácsonyi édes meglepetés fáklyáink melegénél, élőzenés vacsora
alkalmanként, karácsonyi fáklyás séta Zsóry-fürdőn,
gyermek animációs programok, esti közös családi filmvetítések,
2000 Ft/fő értékű wellness kupon, naponta frissítő vízi torna
wellness részleg és a szauna világ használata, fitness terem
korlátlan használata, fürdőköpeny és wellness törülköző
használata, internet csatlakozási lehetőség, parkolás
3 nap / 2 éj félpanzióval
szobai széf használata, WiFi, parkolás

XII.26-30.

XII.26-XII.29

XII.26-29.
között

Két ünnep közötti hétköznapok
3 nap / 2 éj félpanzióval
üdvözlőital, esténként élőzene,
20% kedvezmény a Hotel gyógyászati kezeléseire/fő/alkalom,
saját gyógyvizes medence, szauna, infraszauna, merülő medence,
jakuzzi, fitneszterem, fürdőköntös használat, wifi
Téli szünidei pihenés a Pandorában
3 nap / 2 éj reggelivel
érkezés napján welcome forró ital a bárban,
belépő a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe, parkolás az apartman
mellett, wifi.
Két ünnep közötti feltöltődés a Nefelejcsben
3 nap / 2 éj félpanzióval
gyertyafényes 3 fogásos vacsora, Buddha Oázis Wellness – „sziget”
korlátlan használata, beltéri finn és infra szauna, nagyméretű
fényterápiás masszázsmedence, személyenként 1000Ft-os
masszázs kupon, szabadtéri fáklyás dézsafürdő, finn hordó szauna
használata, parkolás, WiFi
főszezoni szobaár reggelivel,
parkolás, wifi

felnőtt:

Részvételi díj Ft / fő
33.800

18.300

Hajnal szárny:
22.000
Kikelet szárny:
24.000

gyermek:

0 - 7,99 éves korig 100 % kedvezmény
8 - 13,99 éves kor között 50 %
kedvezmény szülőkkel egy szobában
történő elhelyezés esetén a felnőttek
árából.

6 éves korig szülőkkel közös ágyon
díjtalan.
12 éves korig pótágyon reggelivel: 3.200,Ft/fő/éj
Kisvendégeinket gyermekétlap várja.
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.

2 felnőtt esetén: 25.000 Ft /fő
3 v. 4 felnőtt esetén: 19.000 Ft /fő
5 v. 6 felnőtt esetén: 16.000 Ft /fő

4 éves kor alatt: díjtalan
4-13,99 év között: 11.000 Ft/gyermek/2 éj

17.000

3,99 éves korig ingyenes;
4 – 11,99 éves korig - 50 % kedvezmény
pótágyon;
12 – 15,99 éves korig - 20 %
kedvezmény pótágyon

13.900 Ft / 2 ágyas szoba
19.500 Ft / 3 ágyas szoba
félpanzió kérhető: 3.500 Ft /fő /éj

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

