
 

 

7815 Harkány, Bartók Béla u. 1. 

telefon: + 36 72 580-980  |  fax: +36 72 580-981 

e-mail: reservation@dravahotel.hu  |  web: www.dravahotel.hu 

 

Karácsony 3 éj a Dráva Hotelben  
 

Érvényesség: 2015.12.24-27-ig. A minimum tartózkodás 3 éjszaka! 
  

Árak 

 

Szobatípus Árak / szoba / 3 éj 

  

Classic szoba 1 fő esetén 74.900.- Ft  

Classic szoba 2 fő esetén 99.900.-Ft  

  

Superior felár  9.000.- Ft / egyszeri díj 

  

Lakosztály felár  15.000.- Ft/ egyszeri díj 

  

Pótágy / fő / 3 éj (5-12 éves korig) 34.800.- Ft/ fő / 3éj 

Pótágy / fő / 3 éj (12 éves kor felett) 46.800.- Ft/ fő / 3éj 

  

Kedvezményes hosszabbítás / fő / éj 

(5-12 éves korig) 

9.000.-Ft / fő / éj 

Kedvezményes hosszabbítás / fő / 

éj12 éves kor felett) 

11.500.-Ft / fő / éj 

 

A csomag tartalma: 

 szállás 3 éjszakára  a választott szobatípusban  

 bőséges svédasztalos reggeli 

 bőséges, ünnepi svédasztalos vacsora (A vacsora italt nem tartalmaz.) 

 meglepetés bekészítés a szobában érkezéskor 

 forralt bor, tea és mini karácsonyi sütemények érkezéskor a lobby bárban 

 Mészáros János Elek karácsonyi koncertje (13.00- órától), meghitt svédasztalos ebéddel 

összekötve (12.30-14.00 óráig) december 25-én 

 élőzenés karácsonyi est december 25-én 

 szauna-szeánszok különleges karácsonyi illatokkal 

 20 perces aromaolajos masszázs személyenként egy alkalommal (választható karácsonyi illatokkal) 

 a wellness részleg korlátlan használata (finn szauna, infrakabin, gőzkabin, só barlang, pezsgőfürdő, 

belső wellness medence, fitneszterem) 

 fürdőköntös használata 

 szobaszéf használata 

 szobánként egy parkolóhely 

 ingyenes Internet csatlakozási lehetőség 

 
 

Háziállatok (kisebb állatok): 3 000 Ft / éj (az étterembe és a wellness részlegbe nem vihető be) 

Az árak az Áfa-t tartalmazzák. 
 

Az idegenforgalmi adót (430 Ft / fő / éj, 18 éves kortól) az ár nem tartalmazza. 

 

Foglalás: 30% előleg befizetésével. (Lemondás, vagy no show = meg nem érkezés esetén sem visszatérítendő). 

 

A hosszabbítás ára félpanziós ellátást tartalmaz- 

(A fel nem használt csomagelemekért visszatérítés nem jár. ) 

 

 


