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…gyöngyszem az Őrségnél  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zala megyében, Lentitől 5 km-re             

 

Egyedi kedvezmények csak dolgozóknak! 
 

Nálunk senki sem unatkozik! egy kis ízelítő tavaszi-nyári heti élményprogramjainkból: 

Ínyencségek: zalai borkóstoló, kemencében sült finomságok, kürtöskalács sütése, borvacsora zalai finomságokkal, 

hidegen sajtolt őrségi olajok kóstolója, disznótoros 
 

Aktív:, kirándulások az Őrségbe illetve Szlovéniába  
 

Lélek: jóga, természetgyógyász kezelések, séta a Szent György energiavonalak mentén, imaóra 
 

Családbarát: gyerekeknek horgászverseny, pónilovaglás, élet a tanyán, kirándulás a Zotter csokoládégyárba 

 

Titkos tipp: Orchidea kert, erdei kisvasút, termálfürdők, lendvai vár és kilátó, kerékpárutak, horgásztó…  

 

A lenti csomagárak tartalmazzák:  szállás, félpanziós ellátás, wellness részleg használata, meleg vizes kültéri 

élménymedence, üdvözlőkoktél, fürdőköntös, gyerekbarát szolgáltatások, parkoló, programszervezés,  transzfer a 

Lenti busz/vonatállomásról 
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Extra céges ajándékok Önnek egész évben: 
gyerekeknek: 8 éves korig ingyenes a szállás félpanzióval-szülővel egy szobában, minden fizető felnőtt után egy 

gyerek- pónilovaglás  

korlátlan kerékpárkölcsönzés  

- 20% masszázs és éttermi kedvezmény (egyszeri alkalommal)  

-20% éves csomagokra: Szívek szállodája, Zalai hétvége, Családi élmények, Mézeshetek Zalában  

superior szoba felár nélkül (kivéve „C” szezon)  

5000.-Ft értékben ajándékutalvány, mely egy következő üdülésnél vehető igénybe!  
 

Kul-túra: 3 ország 1 hétvége alatt *  
Csütörtök: vacsorára zalai specialitások és borkóstoló  Péntek: őrségi és szlovén barangolásunkból egy kis kedvcsinálás: korongozás, 

veleméri fénytemplom csodái, orchideakert, óriás gombóc fagyi, kilátópont...      Szombat: kirándulás az osztrák Zotter csokigyárba, 

korlátlan kóstolási lehetőséggel. A program tartalmazza: idegenvezetés, útiköltség, belépők, hideg csomag.  A teljes program és 

időpontok honlapunkon tekinthető meg. 49,900.-/fő/3éj 

Kerékpártúra * 
Kétkeréken az Őrségben és a Muravidéken! 

Vezetett, 2 napos kerékpártúra a környék nevezetességeinek felfedezésével, útközben piknik. Este borkóstoló a házigazda zsűrizett, 

érmes boraival, vacsorára zalai ínyencségek, 1 x 15% masszázskupon személyenként.(40-60 km/nap)  A teljes program és időpontok 

honlapunkon tekinthető meg.39,990.-/fő/3éj  
 

Nyári wellness felüdülés 2016 
2016.06.01 - 2016.09.30 között 

Ajándékaink közül választhat (személyenként 1 program): zalai borkóstoló, erdei gyalogtúra, pónilovaglás, napi horgászjegy, 

kerékpár kölcsönzés, nordic walking, piknik csomag  

6=7 éj akció: 78,900.-/fő/7 éj 30,000.-/gyerek/7 éj                   5=6 éj akció: 67,500.-/fő/6 éj 25,000.-/gyerek/6 éj                      

4=5 éj akció: 57,500.-/fő/5 éj 20,000.-/gyerek/5 éj                                   3=4 éj akció: 47,900.-/fő/4 éj 15,000.-/gyerek/4 éj                                                                                                                                                                

                  

Családi élmények kicsiknek és nagyoknak    
2016.02.12 - 2016.12.23 között 

 4 éjszaka    1x családi napi belépő egy környékbeli gyógy- és élményfürdőbe,  1x 30’ aromamasszázs a szülőknek, kirándulás 

(utazás saját autóval) az Őrségbe Rezső bácsi fazekasmesterhez, gyerekfelügyelet, élet a farmon: látogatás szállodánk 

szabadidőközpontjában,  1 napra kerékpárkölcsönzés túratérképpel.  2 felnőtt, 2 gyerek 14 év alatt   143 500 Ft/család/4 

éjszaka,  2 felnőtt, 1 gyerek 14 év alatt 119 900 Ft/család/4 éjszaka 

 

Kirándulás a meseszép Plitvicei tavakhoz, vagy a Bledi tóhoz  
Az eddigi évek egyik legnépszerűbb ajánlatai ismét elérhető! 

Naponta szobai snack bekészítés, zalai borkóstoló, pénteken egész napos kirándulás Bledbe vagy a Plitvicei tavakhoz: belépő (A 

Plitvicei tavakhoz illetve Bledbe csónakázás és kápolna látogatás), utiköltség, idegenvezetés, hideg csomag, útközben piknik. A 

teljes program és időpontok honlapunkon tekinthető meg.  54.900.-/fő/3éj 

 

Méregtelenítő kúra testnek * 
” Nem lehet megoldani problémáinkat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel létre hoztuk őket.” 

Szállodánk új, holisztikus egészségközpontjában természetgyógyászunk által vezetett 5 napos kúrán vehetnek részt, mely 

méregtelenítő kezeléseket, meditációkat, előadásokat és személyes konzultációt is tartalmaz. A teljes program és időpontok 

honlapunkon tekinthető meg.  69,900.-/5nap 

 

Elfogadjuk: Széchenyi Pihenőkártya, Erzsébet utalvány      

*min 8 fő esetén indulnak ezek a programok 


