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SZILVESZTERI ÓÉV BÚCSÚZTATÓ és ÚJ ÉV KÖSZÖNTŐ NAPOK A 

DRÁVA HOTELBEN 
Érvényesség: 2015.12.30-2016.01.03-ig A minimum tartózkodás 3 éjszaka! 
  

Árak: 2015.12.30-2016.01.03 

Szobatípus Árak / Ft / 3 éj  

  

Classic egyágyas szoba - 1 fő / 3 éj 142.400.- Ft / 1 fő / 3éj 

Classic kétágyas szoba - 2 fő / 3 éj 189.900.-Ft / 2 fő /3 éj 

  

Superior felár /szoba / egyszeri díj 10.000.-Ft / egyszeri díj 

Lakosztály felár /szoba / egyszeri díj 20.000.- Ft/ egyszeri díj 

  

Pótágy / 5-12 éves kor között / fő / 3 éj 63.000.- Ft/ fő / 3éj 

Pótágy / 12 éves kor felett / fő / 3 éj 81.000.- Ft/ fő / 3 éj 

  

Kedvezményes hosszabbítás 

12 éves kor felett / fő / éj 

11.000.-Ft / fő / éj 

Kedvezményes hosszabbítás 5-12 éves 

kor között / fő / éj 

9.900.-Ft / fő / éj 

 

A csomag tartalma:  

 3 éjszakára szállás bőséges svédasztalos, pezsgős reggelivel  

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

 szilveszteri gálavacsora: üdvözlőitallal és all inclusive soft drinks fogyasztással és éjféli büfével 

 Fergeteges CASINO PARTY –nyereményekért-: készpénzMENTES játékokkal:  
Roulette, Texas Hold’em Póker, Black Jack: vidám szórakozás szilveszter estén 21.00-01.00 óra 

között a lobby bárban 

 hastánc bemutató 

 élőzenés, táncos est  

 Új ÉV nyitó fergeteges buli: ZOLTÁN ERIKÁ-val 

 wellness party: vízi disco 2016.január 01-én a wellnessben 24.00 óráig 

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

barlang,pezsgőfürdő, belső wellness medence, fitneszterem) 

 latintánc bemutató 2016. január 02-án 19.00 órakor  

 szaunafelöntések 

 20 perces szőlőmagolajos masszázsszemélyenként egy alkalommal (felnőttek részére) 

 távozás napján late check out 14.00 óráig  

 távozás napján meghosszabbított wellness használat 20.00 óráigtérítésmentesen 

 fürdőköntös használata 

 szobánként egy parkolóhely 

 ingyenes korlátlan szélessávú Internet csatlakozási lehetőség. 

 ÁFA 
 

 

Szilveszteri programok: 
 

December 30-án:  
o aprósütemények, forralt borral a lobby bárban 

o szaunafelöntések 
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December 31-én: 

 Este: Szilveszteri büfévacsora - all inclusive soft drinks fogyasztással (folyóbor, csapolt sör, 

szénsavas és szénsavmentes üdítő, szénsavas és szénsavmentes ásványvíz)  

 Üdvözlő ital vacsora előtt: Szilveszteri bólé 

 Vacsora közben és után zenés - táncos mulatság 

 Fergeteges CASINO PARTY –nyereményekért-:készpénzMENTES játékokkal: Roulette, 

Texas Hold’em Póker, Black Jack:vidám szórakozás szilveszter estén 21.00-01.00 óra között a 

lobby bárban 

 Hastánc bemutató 

 Éjfélkor pezsgős Újévköszöntés, éjféli büfévacsorával 
 Új ÉV nyitó fergeteges buli:ZOLTÁN ERIKÁval 

 

(A fel nem használt csomagelemekért visszatérítés nem jár. ) 
 

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. 

Az árváltozás jogát fenntartjuk. 
 

Előfoglalási kedvezmény:-20.000.-Ft előfoglalási kedvezmény/ egyszeri 

kedvezmény / szoba 2015. szeptember 30-ig, közvetlenül és kizárólag a szállodánál 

történő foglalás esetén, 30% előleg befizetésével!(lemondás, vagy no show=meg nem jelenés esetén, nem 

visszatérítendő az előleg.) 


