
Augusztusi ünnepi hosszúhétvége 

Érvényes: 2012. augusztus 17-20. (2 vagy 3 éj) 

Mindenkinek ajánlunk valamit, hogy újjászülethessen, kikapcsolódhasson, formába hozza magát, újra 
ereje, egészsége teljében legyen… 

Mi ehhez a következőket ajánljuk: 

Olyan szobákat vagy lakosztályokat, minimum 2 éjszakára melyek különleges és egyedi hangulatukkal hozzájárulnak az Ön 

feltöltődéséhez. Ötféle szálláshangulat közül választhat, ahol az eltöltött éjszaka egy külön élmény: 

 Új „szárnyat” adunk az álmoknak és a vágyaknak: áprilisban megnyílik a Puchner Birtok új része, a Reneszánsz Palota. A 
6200 m2-es új szállodai szárny 28 szobával, exkluzív lakosztályokkal várja mindazokat, akik valódi kikapcsolódásra 
vágynak távol a város zajától. Az új szobák egyediségét a hatalmas terek, a 35-40 m2-es szobák, az Indiából érkezett 
különleges bútorok, a letisztult és nagyvonalú kialakítás, valamint a gyönyörű kilátás adja. 

 A fényűzés és elegancia kastélya élethűen idézi fel a XIX. századi újklasszicista kúria hangulatát. Az Elnöki és a Deluxe 
lakosztály a főúri kényelem megtestesítője. 

 A francia nemesi Udvarház a 100 éves gerendák, kő és tégla hármasából megálmodott meleg színekkel és légiesen 
könnyed anyagokkal díszített szobáival különleges életérzést nyújtanak az ott töltött idő alatt. 

 A Fürdőház a mediterrán vidék hangulatát idézi különleges és egyedi kialakításával. A szobák a nyár melegségét 
sugározzák minden részletükből, hisz a kialakítás során a piros élettel teli, meleg színét használták. 

 A modern bútorzatú Vendégházi szobákat baráti társaságok, családok és csoportok számára ajánljuk. Ezekben 
szintenként 4 szoba található, melyeket egy közös nappali köt össze. A nappalit meleg, otthonos környezet jellemzi, 
egyik sarkában téglából készült kandalló áll. 

Félpanziós ellátás: svédasztalos reggeli és büfévacsora; 

A francia és marokkói fürdőkben a medencék, pezsgőfürdők, gőzfürdő, finn szauna, infraszauna, ellenáramos medence, 

mélymerülő medence és relax szoba korlátlan használatát;  

Újdonság: a lakosztályok 18 év feletti Vendégei az újonnan elkészült Palotafürdőt is igénybe tudják venni; 

Időutazást a középkorban, azaz belépőt a Reneszánsz Élménybirtokra augusztus 18-án, szombaton (kizárólag ezen a napon 
használható fel) melynek keretében megtekinthetik a múltat idéző falusi portákat, óvárosi céhes kézműves műhelyeket, a 
fergeteges lovas és madaras eladást; 

Remény csillaga, 
Nyári álmok éjjelén, 
Hozzád tér haza. 

Bodnár László 



Fitnesztermünk korlátlan használatát, az aktív kikapcsolódásért;  

Ingyenes internet használatot – a szobák nagy részében vezeték nélkül; 

Köntös használatot érkezésre a szobába bekészítjük; 

Játékkuckót a reggelinél és a vacsoránál (ingyenes szolgáltatás); 

Babák és kisgyermekek gondozását segítő eszközöket a szobában (előzetes igénylés szükséges). 

Fakultatív programként:  

 Kedvezményes belépőt (felnőtt jegyár: 2 000 Ft/fő, 6-18 éves kor közötti gyermek: 1 700 Ft/fő, 6 éves kor alatt: 
ingyenes, családi jegy vásárlása esetén a listaárakból 500 Ft kedvezmény) biztosítunk az Élménybirtokra augusztus 20-
án hétfőn (a csomag nem tartalmazza!); 

 A romantikus pillanatokért éjszakai fürdőzésre van lehetőség 2.000.- Ft/fő/alkalom áron (a csomag nem tartalmazza!) 

augusztus 18-án és 19-én; 
 A kaland kedvéért lovas hintózásra van lehetőség a festői észak-baranyai kistelepülésen és környezetében 2.000,-

/főtől (a csomag nem tartalmazza!). 
 

Szoba 2 éj esetén 3 éj esetén 

Kastély és vendégház 18 500 Ft/fő/éj 17 000 Ft/fő/éj 

Fürdőház és udvarház standard szobáira 
felár (a kastélyos árhoz számolva) 
fh1,2,3,4 + udvarház (kivétel: u1, u21, u27, u33, 

u36) + Palota standard szobái 

2 000 Ft/fő/éj 2 000 Ft/fő/éj 

Lakosztályokra felár (a kastélyos árhoz 
számolva) 
u1, u21, u27, u33, u36, fh6,7,8,9, elnöki és deluxe 
lakosztályok, Palota lakosztályai) 

3 500 Ft/fő/éj 3 500 Ft/fő/éj 

pótágy felnőtt 12 100 Ft/fő/éj 

pótágy tini (12-16 év között) (szülőkkel egy 

szobában) 
10 100 Ft/fő/éj 

pótágy gyerek (6-12 év között) (szülőkkel egy 

szobában) 
7 250 Ft/fő/éj 

gyermek 6 év alatt (szülőkkel egy szobában) 500 Ft/fő/éj 

egyágyas felár 5000 Ft/fő/éj 

 


