
„Künn nyári alkony bíbora ragyog 
És én - veled vagyok.  
E percet százszor hiába lestem én, 
És most enyém, enyém!” 
(Juhász Gyula) 

Nyári pihenés 

Standard elhelyezéssel 

Érvényes: 2012. július 01 – augusztus 31. (2 éj) 

(kivéve kiemelt időszakok: ünnepi hosszú hétvégék) 

Lassan itt a nyár és vele a forróság. Közelednek az esti beszélgetések, a csillagfényes éjszakák. 

Szülessen újjá és töltődjön fel pozitív energiákkal  a Magyarországon egydülálló programokat biztosító 

Bikalon!  

Mi ehhez a következőket ajánljuk: 

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

feltöltődéséhez. Ötféle szálláshangulat standard szobái közül választhat: modern bútorzatú Vendégház, mediterrán stílusú 

Fürdőház, francia mintára épült Udvarház vagy (az új részlegünk) a reneszánsz Palota. 

Félpanziós ellátást, mely bőséges svédasztalos reggelit és büfévacsorát tartalmaz.  

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

mélymerülő medence és relax szoba korlátlan használatát;  

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); 

Játszóteret a parkban és az Élménybirtok területén; 

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



Egy alkalommal az Élménybirtok belépőt is tartalmazza – arra az időszakra, ha az itt tartózkodás ideje, és/vagy az érkezés, ill. 
távozás napja Élménybirtok nyitva tartási napra esik, a táblázat „Élménybirtok belépővel” érvényes áraival szükséges számolni, 
mindegyik éjszakára (az Élménybirtok nyitva tartási napjai megtekinthetők a www.elmenybirtok.hu oldalon). Amennyiben 
ezen kívül több alkalommal is szeretnék meglátogatni a kalandpark programjait, úgy erre az alábbi jegyárak érvényesek: 
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 kedvezményt biztosítunk. 

Szálláshangulat/Árak 
2 éj esetén 
hétköznap 

3 éj esetén 
hétköznap 

4 vagy több éj esetén 
hétköznap 

Vendégház és kastély szobái  
(kivétel elnöki és deluxe lakosztályok)  

13.900,-/fő/éj 12.900,-/fő/éj 11.900,-/fő/éj 

Fürdőház és az Udvarház standard 
szobái (fh1,2,3,4 + udvarház (kivétel: 
u10, u21, u27, u33, u36)) valamint a 
Palota standard szobái 

15.900,-/fő/éj 14.900,-/fő/éj 13.900,-/fő/éj 

pótágy felnőtt 10.150,-/fő/éj 

pótágy gyerek 12-16 év között (szülőkkel 

egy szobában) 
8.350,-/fő/éj 

pótágy gyerek 6-12 év között (szülőkkel 

egy szobában) 
5.650,-/fő/éj 

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

egyágyas felár 5.000,-/fő/éj 

HÉTVÉGI felár  
(péntek és szombat éjszakára; 6 éves kortól 
fizetendő) 

1.500,-/fő/éj 

 

 

Kiemelt vacsora lehetőség: hétfőn, szerdán és pénteken 

Felár: 1.500 Ft/fő/alkalom 

 

A csomag hétvégére a hétvégi felár költségével együtt foglalható! 

A csomag megbontására nincs lehetőség! 

 
 



A fentiekhez kiegészítésként ajánljuk 
szintén akciós áron! 

 
 

Pároknak I. 

 Kettesben töltött 2 óra VIP fürdőnkben, vagy más néven a 
„Harmónia sziget”-én 2 fő részére. A romantikát egy üveg 
pezsgő, gyümölcsbekészítés és halk zene kíséri; 

 2 * 25 perces masszázs; 
 Infrakabin használat (30’) – a méregtelenített szervezetért 

és az erős immunrendszerért; 

 

Ár: 13.400,-/fő helyett 9.500,-/fő 

 

Családoknak I.  
(6 év alatti gyerekekkel) 

 Kettesben töltött 2 óra VIP fürdőnkben, vagy más néven a 
„Harmónia sziget”-én 
2 fő részére. A romantikát egy üveg pezsgő, 
gyümölcsbekészítés és halk zene kíséri; 

 Párhuzamosan a gyerek(ek)nek bébiszitterszolgáltatás 
 Szolárium (10’) – a szép napbarnított bőrért; 
 Infrakabin használat (30’) – a méregtelenített szervezetért 

és az erős immunrendszerért; 

Ár: 10.500,-/fő helyett 8.500,-/fő 

 

Pároknak II. 

  Lovas fogatos túra és kikapcsolódás a festői észak-baranyai 
kistelepülésen és környezetében. Az alkalmat piknik 
kosárral tesszük élvezetesebbé; 
 1 óra bowling vagy fallabda az aktív kikapcsolódásért; 
 20 perces lovaglás. 

 

 

Ár: 8.000,-/fő helyett 6.000,-/fő 

 

Családoknak II.  
(6 éves kor feletti gyerekkel) 

 Kettesben töltött 2 óra VIP fürdőnkben, vagy más 

néven a „Harmónia sziget”-én 

2 fő részére. A romantikát egy üveg pezsgő, 

gyümölcsbekészítés és halk zene kíséri; 

 Párhuzamosan a gyereknek kézműves foglalkozás 

 1 óra bowling az aktív kikapcsolódásért; 

 

Ár: 9.400,-/fő helyett 7.900,-/fő 

Egy személy részére 

 Masszázs (25') a teljes ellazulás érdekében; 
 Lovaglás (20'); 
 Szolárium (10’) – a szép napbarnított bőrért; 
 Infrakabin használat (30’) – a méregtelenített szervezetért és az erős immunrendszerért; 

Ár: 9.200,- helyett 4.000,-/fő 

A fenti szolgáltatásokat az itt megjelölt áron előzetes megrendelés esetén tudjuk biztosítani (a helyszínen történő rendelés 
esetén, listaáron vehetők igénybe), a csomagokban lévő szolgáltatásokat nem tudjuk módosítani. 

Kellemes kikapcsolódást kívánunk! 


