
Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége 

Budapest, 1094 Balázs Béla utca 20. I/3., tel/fax: 06/1/327-0118 

Email: nyugszov@hu.inter.net  www.eletetazeveknek.hu 

 

TÁJÉKOZTATÓ  
a 2019. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSEKRŐL 

Az alábbi akciós ajánlatok kizárólag az „Életet az Éveknek” Országos Szövetség tagjainak, családtagjainak és 
ismerőseinek szól. 

 

 

                        ZALAKAROS – Hotel NAPFÉNY*** 
                                  8749  Zalakaros, Termál út 10,  
                          
                                                         Bővebb információ és foglalás 
                                                         Tel: 06-93-340436 
                                                          e-mail: info@hotelnapfeny.hu 
 
Jelentkezés és foglalás közvetlenül a szállodánál! Kérjük, hogy foglaláskor használja az „Életet az éveknek” 
jelszót ! 
 
 
A Hotel Napfény Zalakaroson, a városi gyógyfürdőtől 150 m-re, csendes és nyugodt, zöldövezeti környezetben várja 45 db 
erkélyes szobájába a pihenni és gyógyulni vágyó vendégeket. A parkettás szobákban fürdőszoba, hűtőszekrénnyel, 
mikrohullámú sütővel felszerelt teakonyha, kábel televízió és szobaszéf található. 

Szolgáltatások: Aura Wellness Komplex - korlátlan használata a szállodában, termálvizes úszómedence, nyakzuhany, 
élményekkel felszerelt termálvizes körmedence, jacuzzi, gyerekpancsoló, gyermekjátszó-és pihenőszoba, infra és finn szauna, 
hideg vizes szauna zuhatag, sószoba, fitneszterem használat, korlátlan internetezési lehetőség/wi-fi/ található.  
 
Ellátás: Félpanziós ellátás- bőséges büféreggeli és vacsora bővített étlapról a megújult Dining Guide Étteremkalauz által 
ajánlott Panoráma Terasz Étteremben. (Nagyobb létszám esetén büfévacsora) 
 
Térítési díj, mely tartalmazza a szállásdíjat, reggelit és vacsorát, wellness részleg használatát, korlátlan sószoba, 
fitneszterem, klubszoba, WIFI használatot. Idegenforgalmi adó: 500 Ft/fő/éj (18 éves kor felett) 
Parkolás:400 Ft/személyautó/éjszaka 

 
 

Időszak Félpanzióval 

2019. 01. 03. – 04. 30. 
 

7700 Ft/fő/éj 

2019. 05. 01. – 06. 30. 
 

8500 Ft/fő/éj 

2019. 07. 01. – 08. 31. 10500 Ft/fő/éj 

 

Időszak Félpanzióval 

2019.09. 01. – 09. 30. 8500 Ft/fő/éj 

2019. 10. 01. – 12. 22. 
 

7700 Ft/fő/éj 

 

Egyágyas felár (2019. május 1. és szeptember 30. között): 2.000 Ft/éjszaka. Idegenforgalmi adó: 500 Ft/fő/éjszaka, 
Parkolás (igény szerint): 400 Ft/autó/éjszaka. SZÉP kártyát (OTP, K&H, MKB) elfogadunk. Az ajánlat igénybe vehető a 
kiemelt időszakok kivételével.  

 
 

 

SOPRON – HOTEL SZIESZTA *** 
                                                 9400 Sopron, Lőver krt. 37.  
 
                                                         Bővebb információ és foglalás 
                                                         Tel: 06-99-314-260 
                                                         e-mail: rendezveny@hotelszieszta.hu 
 
Jelentkezés és foglalás közvetlenül a szállodánál! Kérjük, hogy foglaláskor használja az „Életet az éveknek” 
jelszót ! 
 
Sopron Magyarország nyugati határa mellett, az Alpokalján, Bécstől 60 km-re, Budapesttől 220 km-re található. A Soproni-hegység 
és Fertő tó melletti Balfi-dombság között, az Ikva patak völgyében épült. A környék mikroklímája kedvez a bortermelésnek; Sopron 
a „kékfrankos fővárosa”. 
 
 
 
 

mailto:nyugszov@hu.inter.net
http://www.eletetazeveknek.hu/
mailto:info@hotelnapfeny.hu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alpokalja
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Soproni-hegys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fert%C5%91
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Balfi-dombs%C3%A1g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ikva
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9kfrankos
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Egyéni vendégek részére 

 
Térítési díj: 

 

 

időszak kétágyas Classic szoba háromágyas Classic szoba egy ágyas felár 

4 nap/3 éjszaka 8.900,- Ft/fő/éj 8.500,- Ft/fő/éj 3.000,- Ft/fő/éj 

7 nap/6 éjszaka 8.100,- Ft/fő/éj 7.700,- Ft/fő/éj 3.000, Ft/fő/éj 

  

 Üdvözlőital egy alkalommal, 

 Szállás svédasztalos reggelivel és vacsorával (A vacsora italt nem tartalmaz, típusa a házban tartózkodó 

vendéglétszám függvénye: svédasztalos vagy háromfogásos vacsora. Ételkínálatunkban szerepelnek 

táplálékallergiásoknak (glutén-, laktózérzékenyeknek és cukorbetegeknek) is megfelelő ételek, melyeket kérésre 

szolgálunk fel, kérjük, ilyen irányú igényét jelezze foglaláskor és a helyszínen, az étteremben is! 

 A szálloda wellness szigetének használata (úszómedence, pezsgőfürdő, finn szauna, gőzfürdő, fitneszterem), 

 Felújításig korlátlan belépő a Lővér uszodába, nyáron a Lővér strandra, 

 Nyáron, felújításig korlátlan belépő a Fertő tavi strandra, 

 Nyáron korlátlan belépő a Tómalom fürdőre, 

 Belépő egy alkalommal a hegykői termálfürdőbe, 

 Márciustól júniusig és szeptembertől decemberig minden hónap első hétfőjén ismeretterjesztő 

séta vezetéssel a botanikus kertben, 

 Márciustól júniusig és szeptembertől decemberig minden hónap első keddjén filmvetítés beszélgetéssel, 

 RETRO DISCO péntek esténként, 

 Erdei séta túravezetővel szombatonként (9.50.), 

 Élőzene szombat esténként, 

 Városnézés idegenvezetővel vasárnaponként (9.50.), 

 ÁFA. 

(A fel nem használt csomagelemekért visszatérítés nem jár. A kültéri programok az időjárás függvényében vehetők igénybe. 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.) 

 
A szobaár nem tartalmazza: 

 Idegenforgalmi adó: 2018-ban 450,- Ft /fő/éj, 18 éves kortól fizetendő 
 Fürdőköpeny: 1.500,- Ft /db/az itt tartózkodás időszak 
 Parkolás:  700,- Ft/szgk./éj, 2000 Ft autóbusz/éj 

 

Csoportok részére (minimum 21 fő) 

 
Térítési díj: 
 

időszak kétágyas Classic szoba háromágyas Classic szoba egy ágyas felár 

4 nap/3 éjszaka 10.100,- Ft/fő/éj 9.700,- Ft/fő/éj 3.000,- Ft/fő/éj 

7 nap/6 éjszaka 8.700,- Ft/fő/éj 8.300,- Ft/fő/éj 3.000, Ft/fő/éj 

 

 Üdvözlőital egy alkalommal, 

 Szállás svédasztalos reggelivel és vacsorával (A vacsora típusa a házban tartózkodó vendéglétszám függvénye: 

svédasztalos vagy háromfogásos vacsora. Ételkínálatunkban szerepelnek táplálékallergiásoknak (glutén-, laktóz 

érzékenyeknek és cukorbetegeknek) is megfelelő ételek, melyeket kérésre szolgálunk fel, kérjük, ilyen irányú 

igényét jelezze foglaláskor és a helyszínen, az étteremben is! 

 A szálloda wellness szigetének használata (úszómedence, pezsgőfürdő, finn szauna, gőzfürdő, fitneszterem), 

 Felújításig korlátlan belépő a Lővér uszodába, nyáron a Lővér strandra, 

 Nyáron, felújításig korlátlan belépő a Fertő tavi strandra, 

 Nyáron korlátlan belépő a Tómalom fürdőre, 

 Belépő egy alkalommal a hegykői termálfürdőbe, 

 Márciustól júniusig és szeptembertől decemberig minden hónap első hétfőjén ismeretterjesztő séta 

vezetéssel a botanikus kertben, 

 Márciustól júniusig és szeptembertől decemberig minden hónap első hétfőjén zenés műsor örök zöld 

slágerekkel Körei Katalin fellépésével, 

 Márciustól júniusig és szeptembertől decemberig minden hónap első keddjén filmvetítés beszélgetéssel, 

 RETRO DISCO péntek esténként, 

 Erdei séta túravezetővel szombatonként (9.50.), 

 Élőzene szombat esténként, 

 Városnézés idegenvezetővel vasárnaponként (9.50.), 

 ÁFA. 
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(A fel nem használt csomagelemekért visszatérítés nem jár. A kültéri programok az időjárás függvényében vehetők igénybe. 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.) 

 
A szobaár nem tartalmazza: 

 Idegenforgalmi adó: 2018-ban 450,-Ft / fő / éj, 18 éves kortól fizetendő a 2019. évi még nem áll rendelkezésünkre 
 Fürdőköpeny használat: 1.500,-Ft/igényelt db/itt tartózkodás 
 Parkolás: 700,-Ft/személygépkocsi/éj, 2.000,-Ft/autóbusz/éj 
  

 

NAGYATÁD – HOTEL SOLAR *** 
                                                 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 28.  
 
                                                         Bővebb információ és foglalás 
                                                         Tel: 06-82-50-4135 
                                                         e-mail: marketing@hotelsolar.hu 
 
Jelentkezés és foglalás közvetlenül a szállodánál! Kérjük, hogy foglaláskor használja az „Életet az éveknek” 
jelszót ! 
 
Nagyatád kellemes hangulatú parkos-ligetes kisváros, ideális feltételeket nyújt a pihenésre, kikapcsolódásra. A város főterén, 
a Gyógyfürdővel szemben található az átriumos belső kiképzésű hotel. A szállodában 60 db két, illetve három ágyas, 
fürdőszobás, színes televízióval, telefonnal, minibárral felszerelt szoba áll a vendégek rendelkezésére.  

 

Időszak 
Min. 2 éj esetén 

svédasztalos 
félpanzióval 

3 éj esetén 
svédasztalos 
félpanzióval! 

4 éj esetén 
svédasztalos 

félpanzióval! 

5 éj esetén 
svédasztalos 
félpanzióval! 

2019.01.02-31. 16.400 Ft/ fő +IFA   23.700 Ft/ fő +IFA  

29.200 Ft/ fő +IFA   

36.500 Ft/ fő +IFA  

2019.02.01-
04.30. 

18.400 Ft/fő +IFA   26.700 Ft/fő +IFA  

 
34.400 Ft/fő +IFA   

43.000 Ft/fő +IFA 

2019.05.01-
10.31. 

19.800 Ft/fő +IFA 28.800 Ft/fő +IFA   

 
37.200 Ft/fő +IFA  46.500 Ft/fő +IFA 

 

Napi árak 

Elhelyezés Egész évben IRONMAN 

2019.08. 08- 11. 

Egyágyas 10.700 Ft+IFA 12.500 Ft+IFA 

Kétágyas 15.800 Ft+IFA 18.500 Ft+IFA 

Háromágyas 21.800 Ft+IFA 25.400 Ft+IFA 

3+1 2+2pótágy=23.700Ft+IFA 3ágy+pótágy(5000Ft)=30.400+IFA 

 

IFA: 400 Ft/fő/éj 

Egyágyas felár: 2.000 Ft/éj 

Prémium szobafelár: 3.000 Ft/éj 

Svédasztalos vacsora: 3.300 Ft/fő 

Háziállat: 1.500 Ft / éj 

Fürdőbelépő: 1000 Ft/fő (nyugdíjas),?  Ft/fő (felnőtt), 15-18-ig: 700 Ft/fő 

Gyógykúra: 4.000 Ft/fő (24 db), 5.500Ft/fő (40 db) 
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Hajdúszoboszló- Hotel Barátság***superior  
 

Bővebb információ és foglalás: 
Hotel Barátság***superior 

4200 Hajdúszoboszló Mátyás király sétány 19. 
Tel: 06-52 / 558 570 

Email: sales@baratsag.hu 
www.baratsag.hu 

 
Jelentkezés és foglalás közvetlenül a szállodánál! Kérjük, hogy foglaláskor használja az „Életet az éveknek” 
jelszót ! 

 
 

Kedvezményes 5 éjszakás csomagok  
 

Elő-, és utószezonban 
(érvényes 2019.01.02-2019.04.25. és 2019.11.10-12.22. között) 

Kétágyas szobában 54 000 .-Ft / fő / 5 éjtől 
 

Középszezonban 
(érvényes 2019.04.26-06.30. és 2019.09.15-11.09. között) 

Kétágyas szobában 59 100 .-Ft / fő / 5 éjtől 
Főszezonban 

(érvényes 2019.07.01-09.14. között) 

Kétágyas szobában 73 200 .-Ft / fő / 5 éjtől 
 

Tartalma: szállás félpanzió plusz ellátással (svédasztalos reggeli, könnyű ebéd, büfévacsora), gyógy-, váltó-, pezsgőfürdő, 
szauna-, infraszauna, gőzfürdő, térítésmentes animációs programok, fürdőköntös használat. 

Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót (500.-Ft / fő / éj) és parkolási díjat (1000.-Ft / autó / éj) 
 

Előzetes egyeztetés alapján a szabad kapacitás függvényében, kivétel a kiemelt időszakok. 
 
 

 A TB által támogatott kezeléseket házon belül vehetik igénybe vendégeink. A NEAK támogatott árakon. 
 A szállodában saját reumatológus szakorvos rendel. Sem beutalóra, sem előre kiírt kezelésre nincs szükség, 

kizárólag a TAJ kártyára. 
 Idősbarát szálloda 

 Hetente 4 alkalommal élőzene 
 
 

 

mailto:sales@baratsag.hu
http://www.baratsag.hu/

