
 
 

EXKLUZÍV CSALÁDI AJÁNLAT a MÁJUS 1-I HOSSZÚ HÉTVÉGÉRE 
a baba- és gyermekbarát, balatonkenesei Hotel Marina-Port****-ban 

 
 
Nem kell tovább azon törnöd a fejed, mihez kezdtek a gyerkőcökkel a május 1-i hosszú hétvégén! Mi 
tehermentesítünk benneteket a Pároddal, és levesszük ezt a gondot a vállatokról: 
önfeledt lubickolás, kényeztető wellness, hatalmas játszóház, kreatív gyermekfoglalkozások, izgalmas 
vetélkedők, minidisco, felhőtlen családi szórakozás… Élvezzétek a tavasz illatát, a napsugarak 
simogatását a varázslatosan zöldellő Balaton-partján, a baba- és gyermekbarát Hotel Marina-
Port****-ban a Május 1-i hosszú hétvégén - most verhetetlen áron! 
 

Most 10 000 Ft vagy 20 000 Ft értékű utalvánnyal 

 kedveskedik a szálloda a manoprogram.hu olvasóinak a  

MÁJUS 1. CSOMAG ÁRÁBÓL, 

amelyet 2017. április 21-ig válthatsz be új egyéni foglalás esetén, a szabad kapacitásuk függvényében. 

Ráadásul a 8 év alatti gyermekeknek INGYENESEN biztosítják a szállást félpanziós ellátással, 

szülőkkel egy szobában! 

Promóciós kód: majus1 

 
Neked csak a promóciós kódot (majus1) és az időpontot kell megadni, a szálloda pedig 24 órán 
belül elkészíti a legkedvezőbb ajánlatát a családodnak. 

 
Íme a manoprogram.hu akciói, amelyekre a 10 000 Ft-os vagy a 20 000 Ft-os utalványt beválthatod: 

MÁJUS 1. WELLNESS - CSALÁDI HOSSZÚ HÉTVÉGE: 
Érvényes: 2017. április 28 – május 1. között: 
 
2 éjszakás csomag ára 10 000 Ft kedvezménnyel, ÁPRILIS 28-I ÉRKEZÉSSEL 
GYERMEKEKNEK 8 év alatt INGYENES szülőkkel egy szobában: 

Erkélyes, kétágyas szobában*: 74 000 Ft helyett 64 000 Ft / 2 felnőtt és 1 gyermek (8 év alatti) / 2 éj 

Családi szobában*: 82 000 Ft helyett 72 000 Ft / 2 felnőtt és 2 gyermek (8 év alatti) / 2 éj 

Balatoni panorámás, erkélyes 
kétágyas szobában*: 

82 000 Ft helyett 72 000 Ft / 2 felnőtt és 1 gyermek (8 év alatti) / 2 éj 

 
2 éjszakás csomag ára 10 000 Ft kedvezménnyel, ÁPRILIS 29-I ÉRKEZÉSSEL 

https://hotelmarinaport.hu/hu/exkluziv-majus-1-csaladi-wellnessakcio/?utm_source=manoprogram.humajus1&utm_medium=page&utm_campaign=manomajus1
https://hotelmarinaport.hu/hu/ajanlatkeres/?utm_source=manoprogram.huajanlatk&utm_medium=page&utm_campaign=manomajus1


GYERMEKEKNEK 8 év alatt INGYENES szülőkkel egy szobában: 

Erkélyes, kétágyas szobában*: 86 000 Ft helyett 76 000 Ft / 2 felnőtt és 1 gyermek (8 év alatti) / 2 éj 

Családi szobában*: 94 000 Ft helyett 84 000 Ft / 2 felnőtt és 2 gyermek (8 év alatti) / 2 éj 

Balatoni panorámás, erkélyes 
kétágyas szobában*: 

94 000 Ft helyett 84 000 Ft / 2 felnőtt és 1 gyermek (8 év alatti) / 2 éj 

 
3 éjszakás csomag ára 20 000 Ft kedvezménnyel, 
GYERMEKEKNEK 8 év alatt INGYENES szülőkkel egy szobában: 

Erkélyes, kétágyas szobában*: 117 000 Ft helyett 97 000 Ft / 2 felnőtt és 1 gyermek (8 év alatti) / 3 éj 

Családi szobában*: 129 000 Ft helyett 109 000 Ft / 2 felnőtt és 2 gyermek (8 év alatti) / 3 éj 

Balatoni panorámás, erkélyes 
kétágyas szobában*: 

129 000 Ft helyett 109 000 Ft / 2 felnőtt és 1 gyermek (8 év alatti) / 3 éj 

 
Ne késlekedj, a manoprogram.hu olvasóinak szánt kedvezményes ajánlat csak néhány napig, azaz 
április 21-ig él a majus1 kóddal! Garantáljuk, hogy ennél jobb árat sehol sem találsz a 
balatonkenesei Hotel Marina-Port****-ba! 
 

PROMÓCIÓS KÓD: majus1 (szíveskedj megadni az ajánlatkérésnél a megjegyzésben, a foglalásnál a 
promokód mezőben) 

 

  
 
 
A MÁJUS 1. CSOMAGOK TARTALMA: 
 
 Szállás 
 Büféreggeli pezsgővel 
 Büfévacsora  
 Beltéri, emeletes Labirintus-játszóház 
 Mókás, „tiszta dili” programok minden nap: családi vetélkedők, ügyességi játékok, gokart-rally 

bajnokság, kézműves foglalkozások, stb. 
 Elektromos kisautó és pedálos gokart használata (jó idő esetén) 
 Gyermekfelügyelet 3 éves kor felett 
 Minidisco a család apraja-nagyjának ápr. 30-án (vasárnap) 19:00-21:00 óra között 
 Beltéri gyermekmedence, babapancsoló csúszdával 
 Fitness-, wellnessrészleg használata: 10 x 20 m-es belső úszómedence, pezsgőfürdő, finn szauna, 

sóterápiás infrakabin, balatoni panorámás fitness és kondicionálótermek 
 Sport- és szabadidős szolgáltatásaink használata: kültéri játszótér, strandröplabda-pálya, 

kispályás focipálya, óriás sakk, csocsó, asztalitenisz, trambulin 
 Biliárd, darts 
 Wi-fi használat a szobában és a közösségi terekben 
 Fürdőköpeny bekészítés 
 Parkolás a szálloda sorompóval zárt parkolójában 
 Áfa. 

https://hotelmarinaport.hu/hu/ajanlatkeres/?utm_source=manoprogram.huajanlatk&utm_medium=page&utm_campaign=manomajus1
https://nethotelbooking.net/hotels/hotelmarinaport/lang=hu


 
Ráadásul 8 év alatti gyermekek részére INGYENES a Május 1. csomag szülőkkel egy szobában! 

 

Foglalj most - garantáltan a legjobb áron , és lepd meg Szeretteidet tárgyak helyett feledhetetlen 

közös pillanatokkal! 

HOGY MIÉRT A HOTEL MARINA-PORT**** MELLETT DÖNTS? 
 

- garantáljuk a legjobb árat; 
- csodás fekvés közvetlenül a Balaton-parton; 
- egyedülálló, balatoni panorámás wellness részleg; 
- testet-lelket felüdítő, különleges masszázsokat kínálnak; 
- forró szaunájukban relaxálva szépülhetsz; 
- 1 hektáros parkjuk tele kültéri szabadidős szolgáltatással; 
- mókás családi programok minden nap; 
- ingyenes gyermekfelügyelet 3 év felett; 
- baba-, és gyermekbarát szobai bekészítések (babakád, bili, vízforraló stb.); 
- családbarát étterem bébiételekkel, gyermekmenüvel és az etetéshez szükséges eszközökkel; 
- ingyenes parkolás; 
- már 2 szállodai pihenés után élhetsz törzsvendég kedvezményeikkel; 
- SZÉP kártyát is elfogadnak; 
- gyermekedet 8 éves kor alatt ingyenesen látják vendégül szülőkkel egy szobában, és 
- most 10 000 Ft vagy 20 000 Ft-os kedvezménnyel foglalhatsz május 1-re! 

 
PROMÓCIÓS KÓD: majus1  

(szíveskedj megadni az ajánlatkérésnél a megjegyzésben, a foglalásnál a promokód mezőben) 
 

 

  
 

Töltsétek a Hotel Marina-Port****-ban az elutazás napját is! 
Családi wellness & ebéd csomagjuk kedvezményes áron foglalható a Május 1. ajánlat mellé: 
 3 fogásos menüebéd; 
 késői kiköltözés a szobából az elutazás napján 11 óra helyett 18 órakor; 
 a szálloda wellness részlegének, sport- és szabadidős szolgáltatásainak használata 11 helyett 18 

óráig; 
 játék a Labirintus játszóházban és részvétel a hazautazás napján a gyermekprogramokon. 
Csomagár: 3 700 Ft/fő 
Gyermekekre a szokásos gyermekkedvezményeik vonatkoznak (8 év alatt ingyenes). 
 

Tekintsd meg további családi wellness ajánlataikat is: 

MÁJUS 1. CSALÁDI HOSSZÚHÉTVÉGE manoprogram.hu kedvezménnyel: ITT 

KIKELET&HARMÓNIA - TAVASZI CSALÁDI WELLNESS AKCIÓ a Balaton-parton: ITT 

PÜNKÖSDI CSALÁDI WELLNESSHÉTVÉGE gyermekprogramokkal: ITT  

Beltéri gyermekbarát szolgáltatásaink: 

- gyermekmedence és babapancsoló 
csúszdával 

Kültéri gyermekbarát szolgáltatásaink: 

- játszótér a Balaton-parton 
- saját balatoni strand nyugágyakkal, 

https://hotelmarinaport.hu/hu/exkluziv-majus-1-csaladi-wellnessakcio/?utm_source=manoprogram.humajus1&utm_medium=page&utm_campaign=manomajus1
https://nethotelbooking.net/hotels/hotelmarinaport/lang=hu#2Q1R6Z3H6FS3ZPO4PFZOK5GRZ3018WI3D2OB?utm_source=manoprogram.hufoglalas&utm_medium=page&utm_campaign=manomajus1
https://hotelmarinaport.hu/hu/exkluziv-majus-1-csaladi-wellnessakcio/?utm_source=manoprogram.humajus1&utm_medium=page&utm_campaign=manomajus1
https://hotelmarinaport.hu/hu/exkluziv-majus-1-csaladi-wellnessakcio/?utm_source=manoprogram.humajus1&utm_medium=page&utm_campaign=manomajus1
https://hotelmarinaport.hu/hu/kikelet-es-harmonia-tavaszi-csaladi-wellness/?utm_source=manoprogram.hukikelet&utm_medium=page&utm_campaign=manokikelet
https://hotelmarinaport.hu/hu/puenkoesdi-csaladi-wellnesshetvege/?utm_source=manoprogram.hupunkosd&utm_medium=page&utm_campaign=manopunkosd
https://hotelmarinaport.hu/hu/ajanlatkeres/?utm_source=manoprogram.huajanlatk&utm_medium=page&utm_campaign=manomajus1
https://nethotelbooking.net/hotels/hotelmarinaport/lang=hu


- 2 szintes Labirintus játszóház 
- játszószoba 
- kreatív gyermek animáció 
- gyermek felügyelet 3 éves kor felett 

  

napernyőkkel 
- pedálos gokart, elektromos kisautó 
- kispályás focipálya 
- óriás sakk, óriás trambulin 
- csocsó, asztalitenisz 
- kerékpár kölcsönzési lehetőség 

gyermeküléssel, utánfutóval 

Gyermekbarát szolgáltatásaink az étteremben: 

- etetőszék, magasított gyermekszék 
- gyermek étkészlet 
- üveges bébiételek 
- gyermek menü 
- mikrohullámú sütő 
- színezők 

  

 

Gyermekbarát szolgáltatásaink a szobában: 

- babaágy ágyneművel 
- babakád 
- bili, wc-szűkítő, fellépő 
- vízforraló 
- Családi szobák akár 2 felnőtt és 2 gyermek 

részére 
- Összenyitható szobák akár 2 felnőtt és 3 

gyermek részére 

 

 

 

 

 
 

A Hotel Marina-Port****-ban gyerekjáték a pihenés ! 
 

Hotel Marina-Port**** 8174 Balatonkenese, Kikötő u. 2-4. 
E-mail: info@hotelmarinaport.hu Web: www.hotelmarinaport.hu  

Tel.: +36 88 492 369 

mailto:info@hotelmarinaport.hu
http://www.hotelmarinaport.hu/

