3=4 akció - hármat fizet négyet alhat Az akció keretében, előzetesen foglalás esetén az árak : 3 + 1 grátisz éjszaka :
Szoba típusa
1 ágyas szoba
2 ágyas szoba 2 fő részére
Apartman 2 fő részére

Ár (Ft/fő/ 3 éjszaka + 1 grátisz éjszaka)
45.000,-Ft
60.000,-Ft
75.000,-Ft

Az ár tartalma: szállás, reggeli, welcome-drink, a szállodában található
fürdőmedence, pezsgőfürdő, szauna, szolárium, kondicionáló terem használata.
Külön fizetendő az idegenforgalmi adó, mely összege : 200,-Ft/nap/fő (18 év fölött).

4=5 akció - négyet fizet ötöt alhat Az akció keretében, előzetesen foglalás esetén az árak : 4 + 1 grátisz éjszaka :
Szoba típusa
1 ágyas szoba
2 ágyas szoba 2 fő részére
Apartman 2 fő részére

Ár (Ft/ 4 éjszaka + 1 grátisz éjszaka)
55.000,-Ft
70.000,-Ft
85.000,-Ft

Az ár tartalma: szállás, reggeli, welcome-drink, a szállodában található
fürdőmedence, pezsgőfürdő, szauna, szolárium, kondicionáló terem használata.
Külön fizetendő az idegenforgalmi adó, mely összege : 200,-Ft/nap/fő (18 év fölött).

Pihentető hétköznapok
Szakadjon ki egy kicsit a mindennapi rohanásból, töltődjön fel a Tisza-parton.
Kapcsolódjon ki meghitt, családias környezetben !
Mindent megteszünk, hogy semmi se zavarja nyugalmát, Önnek csak el kell jönnie !
A csomag tartalma : szállás, reggeli, WI-FI használat, a szállodában található
fürdőmedence, pezsgőfürdő, szauna, szolárium, kondicionáló-terem használata, a
wellness-részlegben található Jade köves gerincmasszázs ágy használata
személyenként egy alkalommal, ingyenes parkolási lehetőség a szálloda zárt-őrzött
parkolójában.
A csomag értéke :
Egyágyas szobában történő elhelyezéssel : 13.000,- Ft/nap/fő ( hétköznapokon )
Kétágyas szobában történő elhelyezéssel : 9.000,- Ft/nap/fő ( hétköznapokon )
A fenti ár minimum 2 éj foglalása esetén érvényes !
Külön fizetendő az idegenforgalmi adó, mely összege : 200,-Ft/éj/fő (18 év fölött)
Hétvégi akciós üdülés lakosztályban ( péntek – vasárnap )

A csomag tartalma : 2 éjszaka szállás 2 fő részére. Rendkívüli akciónk keretében :
kétágyas áron pihenjen kényelmesen apartmanban, reggeli, érkezéskor üdvözlő ital,
a szálloda alagsorában található fürdőmedence, pezsgőfürdő, szauna, szolárium,
kondicionáló-terem korlátlan használata, a wellness-részlegben található Jade köves
gerinc masszázságy használata személyenként egy alkalommal. Ingyenes parkolási
lehetőség a szálloda zárt-őrzött parkolójában
A csomag értéke : 39.000,-Ft
Külön fizetendő az idegenforgalmi adó, mely összege : 200,-Ft/nap/fő (18 év fölött).
Érvényes : péntektől vasárnapig

Akciós napi árak meglepetéssel
Töltsön el néhány pihentető napot Szolnokon ! Akciónk keretén belül most
mindössze 10.000,-forintba kerül Önnek egy éjszaka kétágyas szobában.
Meglepetés : a szállásért számított összeg 10 %-áért az Ön által választott
szolgáltatással ajándékozzuk meg Önt !
Választható szolgáltatások :

Menüs ebéd vagy vacsora a szállodában

Jade köves gerinc masszázságy használata egy alkalommal

Kávé- vagy süti jegy a város kiváló cukrászdájában
A 10.000,- forint értékű napi csomag tartalma :
1 éjszaka szállás 1 fő részére, reggeli, WI-FI használat, fürdőköpeny használat, a
szállodában található fürdőmedence, pezsgőfürdő, szauna, szolárium, kondicionálóterem használata, ingyenes parkolási lehetőség a szálloda zárt-őrzött parkolójában
A fenti ár két fő jelentkezésekor, kétágyas szobában történő elhelyezéssel,
személyenként, éjszakánként értendő.
Egyágyas elhelyezés esetén : 14.000,-Ft/éj.
Külön fizetendő az idegenforgalmi adó, mely összege : 200,-Ft/nap/fő (18 év fölött).

Aktív kikapcsolódás, Egyéb programok
Azoknak a kedves vendégeknek, akiknek a pihenést az aktív kikapcsolódás jelenti az
alábbi külsős szabadidős lehetőségeket ajánljuk :
• squash
• tenisz
• vizi sportok
• vitorlázó repülés
• lovaglás
• horgászat
• vadászat
Igény szerint különböző programokat szervezünk kedves vendégeinknek Szolnokon
és környékén :
 Vadas park látogatás
 Állatkert látogatás

 Sétarepülés
Fenti programokat kérés esetén megszervezzük, s mellé kedvezményes áron
kínáljuk négycsillagos szállodánk szolgáltatásait !
Hosszabb időtartamú itt tartózkodás tervezése esetén kérje egyénre szabott,
speciális árajánlatunkat !
.
HÖLGYEKNEK !
SZÉPÜLJÖN - ÚJULJON SZOLNOKON, !
Töltsön el nálunk egy pár napot a megújulás jegyében.
Köszöntse a következő évszakot a legjobb formában !
Mi biztosítjuk Önnek a nyugalmat, a pihenéshez, kikapcsolódáshoz szükséges
hátteret, míg a szolnoki High Care Center speciálisan képzett kozmetikusai mindent
megtesznek, hogy a szépülni és karcsúsodni vágyók orvosilag kifejlesztett, tesztelt
eszközök
és
eljárások
alkalmazásával,
plasztikai
beavatkozás
nélkül
szépülhessenek egyénre szabott kezelések számítógépes anamnézis program
alapján. Az alábbiakban felsorolunk néhányat a High Care Center szolnoki
szalonjában alkalmazott testkezelések közül :










Narancsbőr elleni nyirok és vérkeringés fokozás
Vákuumos zsírbontás és kötőszövet feszesítés
Mellfeszesítés, mellemelés
Popsi feszesítés
Egyenáramos zsírbontás
Ultrahangos feszesítés, zsírbontás, sejtmegújítás
Alakformálás, salaktalanítós (Aromaterápiás testtekercselés
Mezoterápiás testkezelés
Helyi zsírégetés lábakra, karokra, hasra, törzsre

Az akció keretein belül érvényes szobaárakról, valamint a kozmetikai kezelésekről
kérjük érdeklődjön telefonon, vagy e-mailben.
Rendezze nálunk esküvőjét !
A hagyományos lakodalmak megrendezése mellett vállaljuk állófogadásos esküvők
megrendezését és lebonyolítását is.
0Tradicionális és különleges menüsorokkal, borkülönlegességekkel várjuk
vendégeinket.
Az éttermünkben megrendezésre kerülő esküvő után az ifjú párnak nászéjszakára
egy apartmant ajándékozunk szállodánkban !
A többi vendégeknek kedvezményes áron szállás lehetőséget biztosítunk.

