
ÚJÉVI ÉBRESZTŐ SZUNNYADÓ ÁRON – TÉLI CSALÁDI ÉLMÉNYEK & WELLNESS  
Érvényes: 2016. január 3 – február 28., kivéve február 13-15. 

Felpezsdítő szaunaszeánszok, önfeledt lubickolás, izgalmas játszóház, kreatív gyermekfoglalkozások, 

ködfátyolba borult táj, a téli napfény halvány sugarainak varázslatos csillogása a Balaton jegén… – merítsen 

energiát a természetből és a Hotel Marina-Port harmóniát sugárzó programjaiból, hogy a 2016-os esztendő 

megújult lendülettel kezdődhessen az egész család számára! 

2 éjszakás csomag ára vasárnaptól csütörtökig: 

Erkélyes, kétágyas szobában*, vagy Családi szobában*: 21 000 Ft / fő / 2 éj 

Balatoni panorámás, erkélyes kétágyas szobában*: 25 000 Ft / fő / 2 éj 

Egyágyas szobában: 33 600 Ft / fő / 2 éj 

Hosszabbítás félpanzióval vasárnaptól csütörtökig: 

Erkélyes, kétágyas szobában*, vagy Családi szobában*: 10 500 Ft / fő / éj 

Balatoni panorámás, erkélyes kétágyas szobában*: 12 500 Ft / fő / éj 

Egyágyas szobában: 16 800 Ft / fő / éj 

Felárak: 

Hétvégi felár (péntek, szombat éjszakára): 4 000 Ft / szoba / éj 

Balatoni panorámás apartman felára**: 4 000 Ft / apartman / éj 

*Min. 2 teljes fizető esetén foglalható.  

**Min. 3 teljes fizető esetén foglalható. 

 

A csomag tartalma: 

 Szállás 

 Büféreggeli 

 Büfé-, vagy 3 fogásos menüvacsora (létszám függvénye) 

 Díjmentes részvétel a hétvégi programokon: 

- Testet-lelket felizzító, különleges szaunaszeánszok okleveles szaunamesterünkkel szombatonként 

17:45 órától (előzetes bejelentkezés szükséges) 

- Vidám, kreatív foglalkozások gyermekeknek a játszószobában egész hétvégén, kivéve január 15-17. 

- Gyermekfelügyelet 3 éves kor felett hétvégenként 

 Beltéri Labirintus-játszóház  

 Beltéri gyermekmedence, babapancsoló csúszdával 

 Fitness-, wellnessrészleg használata: 10 x 20 m-es belső medence, pezsgőfürdő, finn szauna, sóterápiás 

infrakabin, fitness és kondicionálótermek, 

 Sport- és szabadidős szolgáltatásaink használata: kültéri játszótér, strandröplabda-pálya, kispályás focipálya, 

óriás sakk, csocsó, trambulin, pedálos gokart 



 Fürdőköpeny bekészítés 

 Ingyenes WI-FI használata a szálloda szobáiban és közösségi tereiben 

 Parkolás a szálloda sorompóval zárt parkolójában 

 Áfa. 

 

Töltsék nálunk az elutazás napját is! 

Családi wellness & ebéd csomagunk kedvezményes áron foglalható ajánlatunk mellé:  

- 3 fogásos menüebéd; 

- késői kiköltözés a szobából az elutazás napján 10 óra helyett 18 órakor; 

- a szálloda wellness részlegének, sport- és szabadidős szolgáltatásainak használata 10 helyett 18 óráig; 

- játék a Labirintus játszóházban és részvétel a vasárnapi gyermekprogramokon. 

Csomagár: 3 300 Ft/fő 

Gyermekekre a szokásos gyermekkedvezményeink vonatkoznak (8 év alatt ingyenes). 

Éljen a törzsvendég rendszerünk nyújtotta kedvezményekkel! 

Idegenforgalmi adó: 360 Ft / fő / éj (18 éves kor felett fizetendő) 

Gyerekkedvezmények: 

Családi szobában, Kétágyas szobában 2 teljes fizető esetén, vagy 

Összenyitható szobában, Balatoni panorámás apartmanban 3 teljes fizető esetén: 

0-7 éves korig: ingyenes 

8-11 éves korig: 60 % kedvezmény*** 

12-17 éves korig: 50 % kedvezmény*** 

Pótágy ár 18 éves kor felett: 25 % kedvezmény*** 

*** a kedvezmény a személyenkénti Erkélyes kétágyas szoba árából értendő. 
 

 

 

 

http://hotelmarinaport.hu/hu/toerzsvendegprogram/

