
 
 

 
 

 Napi szobaárak 2012  
 

Szobatípusok/szoba/éj 
Elő- és utószezon 

2012. 01.01-04.26. 
2012.10.15-12.21. 

Középszezon 
2012. 04.27-07.08. 

2012.08.27-2011.10.14. 

Főszezon 
 

2012.07.09-08.26. 

Kétágyas szoba 37.900 Ft 39.900 Ft 43.900 Ft 

Luxus szoba 45.900 Ft 49.900 Ft 53.900 Ft 

Két légteres apartman  49.900 Ft 53.900 Ft 63.900 Ft 

Lakosztály (nászutas, családi) 59.900 Ft 64.900 Ft 76.900 Ft 

Egyágyas felár 6.200 Ft 6.200 Ft 6.200 Ft 

 
A fenti árak 2 főre 1 éjszakára értendőek, tartalmazzák a szálloda ingyenesen igénybe vehető 
szolgáltatásait, a félpanziót és az Áfát. A fenti árak a kiemelt időszakokban nem érvényesek.  

 

 
Elő- és utószezon 

2012. 01.01-04.26. 
2012.10.15-12.21. 

Középszezon 
2012. 04.27-07.08. 

2012.08.27-2011.10.14. 

Főszezon 
 

2012.07.09-08.26. 

Pótágy ár félpanzióval 7.900 Ft 7.900 Ft 7.900 Ft 

Félpanzió – 
minimumszolgáltatás 
(menü/büfévacsora) 

3.900 Ft 

Teljes panzió (menüebéd 
a Neptun étteremben) 

3.700 Ft 

 

Szobatípusok/szoba/éj 

Kiemelt időszakok (minimum 3 éjszaka foglalható) 
2012. március 15-18. (március 15.) 

2012. április 06-09. (húsvét) 
 2012 április 27-május 1. (május 1.) 

 2012. május 25-29. (pünkösd) 
2012. október 19-23. (október 23.) 

 2012. november 01-04. (november 01.) 
 

Kétágyas szoba 47.700 Ft/fő/3 éjszaka 

Luxus szoba  51.900 Ft/fő/3 éjszaka 

Apartman szoba 56.700 Ft/fő/3 éjszaka 

Két légteres apartman 67.500 Ft/fő/3 éjszaka 

Egyágyas felár 6.200 Ft 

 
A fenti árak 1 főre, 3 éjszakára értendőek félpanzióval, tartalmazzák a szálloda ingyenesen igénybe 

vehető szolgáltatásait, a büféreggelit és az Áfát 
 

 Gyermekárak  

0-4 éves korig ingyenes 

4-10 éves korig 4.900 Ft/fő/éj félpanzióval 

10 év felett 7.900 Ft/fő/éj félpanzióval 

A gyermekárak minden esetben annyi gyermekre érvényesek, ahány felnőtt, teljes árat fizető vendég 
tartózkodik a szobában.  



 
 

 
Idegenforgalmi adó: 390 Ft/fő/éj 
Parkolás zárt mélygarázsunkban: 1.000 Ft/éjszaka 
Parkolás szabadtéri parkolóban: 500 Ft/éjszaka 
 
Szállodánk üdülési csekk és SZÉP kártya elfogadóhely.  
Szállodánk az alábbi bankkártyákat fogadja el: EC/MC, AMEX, Visa, DC 
Szállodánk az alábbi egészségpénztárakkal áll kapcsolatban:  
 
Bejelentkezés: 15:00-18:00 
Kijelentkezés: 11:00 
 
Maximális szobakapacitások:  
Kétágyas szoba: 2 felnőtt + 1 pótágy vagy 1 babaágy 
Luxus szoba: 2 felnőtt + 2 gyermek (14 éves korig) vagy 2 felnőtt + 1 pótágy 
Két légteres apartman: 4 felnőtt vagy 2 felnőtt + 3 gyerek (14 éves korig) 
Családi lakosztály: 4 felnőtt + 2 gyermek (14 éves korig) 
Nászutas lakosztály: 4 felnőtt vagy 2 felnőtt + 2 gyermek   
 
A foglalást követően garanciaként 30% előleg fizethető. Amennyiben Ön előlegfizetéssel garantálja 
foglalását, úgy 5% kedvezményt adunk a szállásárból. Az előleg bankkártyás fizetéssel a bankkártya 
adatok megadásával, vagy átutalással lehetséges.  
 

Csomagajánlatok 2012 
 

2 éjszaka félpanziós ellátással 
*Badacsonyi üdvözlet – egy pohár badacsonyi bor Borbárunkban*2 éjszaka szállás az élmények otthonában 
büféreggelivel és büfévacsorával* a hét süteménye kedden, csütörtökön és szombaton délután*450 nm-es 

wellness részlegünk használata (medence, jacuzzi, gyermekpancsoló, finn, gőz és infra szauna, szauna 
szeánszok) *játszószoba és szabadtéri játszótér* aqua fitnesz  szerdán és szombaton 10:00-

tól*napozóterasz*korlátlan internet használat a szobákban is*ingyenes napi sport és szabadidős 
programokon történő részvétel*fürdőköpeny használat*ÁFA 

Szobatípusok 
Elő- és utószezon 

2012. 01.01-04.26. 
2012.10.15-12.21. 

Középszezon 
2012. 04.27-07.08. 

2012.08.27-2011.10.14. 

Főszezon 
 

2012.07.09-08.26. 

Kétágyas szoba 24.900 Ft 28.900 Ft 36.900 Ft 

Luxus szoba 26.900 Ft 30.500 Ft 42.900 Ft 

Két légteres apartman  33.900 Ft 39.500 Ft 48.900 Ft 

Lakosztály (nászutas, családi) 39.900 Ft 47.900 Ft 59.900 Ft 

Hétvégi felár/fő/éj 1.500 Ft 1.500 Ft nincs 

Egyágyas felár/fő/éj nincs 5.500 Ft 5.900 Ft 

 
Az árak 1 főre, 2 éjszakára értendőek félpanziós ellátással, tartalmazzák a fenti szolgáltatásokat, 

valamint az Áfát 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 éjszaka félpanziós ellátással 
*Badacsonyi üdvözlet – egy pohár badacsonyi bor Borbárunkban*3 éjszaka szállás az élmények otthonában 
büféreggelivel és büfévacsorával* a hét süteménye kedden, csütörtökön és szombaton délután*450 nm-es 

wellness részlegünk használata (medence, jacuzzi, gyermekpancsoló, finn, gőz és infra szauna, szauna 
szeánszok) *játszószoba és szabadtéri játszótér* aqua fitnesz  szerdán és szombaton 10:00-

tól*napozóterasz*korlátlan internet használat a szobákban is*ingyenes napi sport és szabadidős 
programokon történő részvétel*fürdőköpeny használat*ÁFA 

Szobatípusok 
Elő- és utószezon 

2012. 01.01-04.26. 
2012.10.15-12.21. 

Középszezon 
2012. 04.27-07.08. 

2012.08.27-2011.10.14. 

Főszezon 
 

2012.07.09-08.26. 

Kétágyas szoba 36.600 Ft 39.900 Ft 53.700 Ft 

Luxus szoba 38.400 Ft 42.900 Ft 59.900 Ft 

Két légteres apartman  49.500 Ft 57.900 Ft 69.900 Ft 

Lakosztály (nászutas, családi) 57.900 Ft 69.900 Ft 83.900 Ft 

Hétvégi felár/fő/éj 500,00 Ft 1.000 Ft nincs 

Egyágyas felár/fő/éj nincs 5.500 Ft 5.900 Ft 

 
Az árak 1 főre, 3 éjszakára értendőek félpanziós ellátással, tartalmazzák a fenti szolgáltatásokat, 

valamint az Áfát 
 
 

5 éjszaka félpanziós ellátással 
*Badacsonyi üdvözlet – egy pohár badacsonyi bor Borbárunkban*5 éjszaka szállás az élmények otthonában 
büféreggelivel és büfévacsorával* a hét süteménye kedden, csütörtökön és szombaton délután*450 nm-es 

wellness részlegünk használata (medence, jacuzzi, gyermekpancsoló, finn, gőz és infra szauna, szauna 
szeánszok) *játszószoba és szabadtéri játszótér* aqua fitnesz  szerdán és szombaton 10:00-

tól*napozóterasz*korlátlan internet használat a szobákban is*ingyenes napi sport és szabadidős 
programokon történő részvétel*fürdőköpeny használat*ÁFA 

Szobatípusok 
Elő- és utószezon 

2012. 01.01-04.26. 
2012.10.15-12.21. 

Középszezon 
2012. 04.27-07.08. 

2012.08.27-2011.10.14. 

Főszezon 
 

2012.07.09-08.26. 

Kétágyas szoba 59.900 Ft 64.900 Ft 87.500 Ft 

Luxus szoba 62.900 Ft 69.900 Ft 91.900 Ft 

Két légteres apartman  79.500 Ft 94.500 Ft 114.500 Ft 

Lakosztály (nászutas, családi) 95.400 Ft 99.900 Ft 137.900 Ft 

Egyágyas felár/fő/éj - 5.500 Ft 5.900 Ft 

 
Az árak 1 főre, 5 éjszakára értendőek félpanziós ellátással, tartalmazzák a fenti szolgáltatásokat, 

valamint az Áfát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 éjszaka félpanziós ellátással 
*Badacsonyi üdvözlet – egy pohár badacsonyi bor Borbárunkban*7 éjszaka szállás az élmények otthonában 
büféreggelivel és büfévacsorával* a hét süteménye kedden, csütörtökön és szombaton délután*450 nm-es 

wellness részlegünk használata (medence, jacuzzi, gyermekpancsoló, finn, gőz és infra szauna, szauna 
szeánszok) *játszószoba és szabadtéri játszótér* aqua fitnesz  szerdán és szombaton 10:00-

tól*napozóterasz*korlátlan internet használat a szobákban is*ingyenes napi sport és szabadidős 
programokon történő részvétel*fürdőköpeny használat*ÁFA 

 
 

Szobatípusok 
Elő- és utószezon 

2012. 01.01-04.26. 
2012.10.15-12.21. 

Középszezon 
2012. 04.27-07.08. 

2012.08.27-2011.10.14. 

Főszezon 
 

2012.07.09-08.26. 

Kétágyas szoba 79.800 Ft 84.000 Ft 112.000 Ft 

Luxus szoba 84.000 Ft 87.500 Ft 122.500 Ft 

Két légteres apartman  104.300 Ft 125.300 Ft 147.000 Ft 

Lakosztály (nászutas, családi) 125.300 Ft 132.300 Ft 175.000 Ft 

Egyágyas felár/fő/éj - 5.500 Ft 5.900 Ft 

 
Foglalható csomagjaink:  
 

Barangolás Badacsonyban 
1x frissítő reggeli torna panoráma teraszunkon, vagy kertünkben*2x reggeli vitaminkoktél a szezon 

gyümölcseiből a reggelihez*1 x kerékpárbérlet egy napra *1 x borkóstoló 100 éves családi pincében, a 
Borbarátok pincészetben* 

6.500 Ft/ fő 

Kényeztetés Bonvino módra 
1 x édes meglepetés bekészítés a szobába* 1 x frissítő masszázs*hölgyeknek 1 x csokoládés peeling*uraknak 

1 x stressz oldó talpmasszázs* 1 x vitaminos arcpakolás arcmasszázzsal* 
14.900 Ft/ fő 

Balatoni romantika 
1 x pezsgőbekészítés a szobába* 1 x finomságokkal megrakott piknik kosár takaróval és egy üveg borral 

kiránduláshoz  vagy 1 x délutáni sajttál bekészítés a szobába 1 üveg borral*1 x lélekhangoló olajos masszázs*  
11.950 Ft/ fő 

NYÁRI KÜLÖNLEGESSÉG 
Kora nyár este, az alkonyat legszebb fényei, balzsamos levegő, lágy szellő: Önt pedig saját szállodai szobája 
teraszán szabad levegőn kényezteti masszőrünk! A masszázs után egy pohár hideg limonádé vagy Sangria a 

szobaszerviztől a szálloda ajándéka! 
 

„Open air” masszázs 20 perc, egy pohár hűsítő  
1 fő esetén/szoba: 4.900 Ft/fő 
2 fő esetén/szoba: 4.500 Ft/fő 

 
„Open air” masszázs 40 perc, egy pohár hűsítő 

1 fő esetén/szoba: 7.900 Ft/fő 
2 fő esetén/szoba: 7.500 Ft/fő 

 
(A csomagokhoz igény esetén romantikus 2 fős vitorlázás bérelhető hajóskapitánnyal, a balatoni 
naplementében eltöltött romantikus vacsorával 30.000 Ft/2 óra áron. 
A csomagokhoz igény esetén gyermekfelügyelet a szobában foglalható 1.500 Ft/óra áron, reggelente 07:00-
09:00 között a játszószobában 500 Ft/óra) 


