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Wellness napok a Drávában 
Érvényesség: 2015.01.01-2015.05.31. és 2015.09.01-2015.12.22. 

 A minimum tartózkodás 2 éjszaka! 

 

Árak / szoba 2 éj 3 éj 

Classic szoba 1 fő esetén 41 200.-Ft 59 100.- Ft 

Classic szoba 2 fő esetén 54 900.- Ft 79 900.- Ft 

Superior felár - egyszeri díj 9 000.-Ft 

Lakosztály felár - egyszeri díj 15 000.-Ft  

Pótágy / fő / éjszaka 13 000.- Ft / fő / éj 

Hosszabbítás a 3. éjszakát 

követően fő/ éj 

12 000.- Ft 

A csomag tartalma:  

  Személyenként 1 db 25 perces svédmasszázs 

  szállás egyéni beállítású hőmérséklet- és légkondicionáló szabályzóval felszerelt szobában 

  bőséges svédasztalos reggeli 

  félpanziós vacsora 

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

szoba,pezsgőfürdő, belső wellness medence, fitness terem) 

  szabadidős szolgáltatások térítésmentes használata (játszótér, asztalitenisz, kártya és 

társasjátékok) 

  10% kedvezmény masszázs és kádfürdő szolgáltatásainkból 

  fürdőköntös használata 

  szobánként egy parkolóhely 

  ingyenes korlátlan szélessávú Internet csatlakozási lehetőség az egész épületben. 

Gyermekkedvezmény: 5 éves korig a szállás és étkezés ingyenes. 5 – 12 éves korig 50% 

kedvezményt nyújtunk a szállás és étkezés árából.  

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. 

Kiemelt ünnepek idején az ajánlatok nem érvényesek! 
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Wellness days at Dráva Hotel Thermal Resort**** 

Validity: 01.01.2015.-.31.05.2015. and 01.09.2015-22.12.2015. Minimum stays are 2 nights. 

Price / room 2 Nights 3 Nights 

Classic room for single use 153 EUR 219 EUR 

Classic room for twin use 203 EUR 296 EUR 

extra charge for Superior room- 

one time fee 

34 EUR 

extra charge for Suit room - one 

time fee 

56 EUR 

Extra bed / person 48 EUR 48 EUR 

extension from teh 3. night / 

Person / night 

 44 EUR 

The package includes: 

  25 minutes refreshing massage for person 

  accommodation in a room with independent temperature control system 

  abundant breakfast buffet 

  half board 

  use of the Spa & Wellness Resort (finn sauna, infra-cabin, steam bath, salt cabin, 

whirlpool, indoor wellness pool fitness room and sun-deck) 

  10% discount from our massage and special bath services 

  use of leisure time services 

  bathrobe use 

  parking 

  out of charge internet conection in the hotel. 

Children allowance: under 5 years the accommodation and meal will be out of charge. Between 5 

and 12 children receive a 50% discount of accommodation and board. The price includes the VAT. 

Animals (small pets): 10 EUR / night (not in the restaurant and Spa) 

The price does not include the visitor's TAX (1,5 EUR / person / night above 18 years) 

We reserve the right to change the prices. 

The rates are not valid on special and national holidays. 
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Wellness Tage im Dráva Hotel Thermal Resort**** 

Gültig: 01.01.2015.-.31.05.2015. and 01.09.2015-22.12.2015. Mindestaufenthalt sind 2 Nächte. 

Preise / Zimmer 2 Nächte 3 Nächte 

Classic Zimmer für eine Person 153 EUR 219 EUR 

Classic Zimmer für zwei Personen 203 EUR 296 EUR 

Superior Aufpreis einmalige 

Gebühr 

34 EUR 

Suit Aufpreis - einmalige Gebühr 56 EUR 

Zusatzbett / Person 48 EUR 48 EUR 

Verlängerung ab den 3. Nacht / 

Person / Nacht 

 44 EUR 

Das Paketangebot beinhaltet:  

 Eine 25 Minuten Erfrischungsmassage pro Person 

  die Übernachtung in einem vollklimatisierten Zimmer 

  reichhaltiges Frühstücksbuffet 

  Halbpension 

  die Dienstleistungen des Wellnessbereichs (finnische Sauna, Infrakabine, Dampfbad, 

Salzstube, Whirlpool, internes Wellnessbecken, Fitness Raum und Sonnenterrasse) 

  10% Ermäßigung von den Massagen undspezielle Badedienstleistungen 

  die Nutzung von Freizeit-Aktivitäten 

  Nutzung eines Bademantels 

  pro Zimmer einen Parkplatz 

  kostenlose Internetzugangs-Möglichkeiten. 

Kinderermäßigung: Unter 5 Jahren ist die Unterkunft und Verpflegung gratis. Zwischen 5 – 12 

Jahren 50% vom Unterkunfts- und Verpflegungspreis.  

Haustiere: 12 EUR / Nacht (nicht im Restaurant und im Wellnessbereich) 

Die Preise enthalten die Mehrwertsteuer. 

Kurtaxe, ca. 1,5 EUR pro Tag (ab 18 Jahren) ist im Preis nicht inbegriffen. 

Wir nehmen uns die Freiheit und das Recht, bei Bedarf die Preise zu verändern. 

 


