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A fárasztó hétköznapok után nincs üdítőbb érzés, mint belevetni magunkat egy 
medencébe, ellazulni egy remek masszázs közben, vagy kiizzadni magunkat a 

szaunában. Válogasson a kiváló hazai wellnesshotel-kínálat színe-javából! Fedezze fel, 
milyen tökéletes kényeztetést és élményt nyújt a wellness a legszebb hazai tájakon!

A Feldobox csapat
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Program térkép:

Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Wellness ajándékának programajánlatából saját maga 
választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban 
vágyik. Sokszínű és minőségi szolgáltatásokat nyújtó 
partnereket válogattunk össze Önnek. Csak választani 
kell a katalógus alapján a 25 wellness hotel közül - nem 
lesz könnyű! - és nem marad más hátra, mint élvezni a 
felejthetetlen élmény minden pillanatát!

Hogyan működik a Feldobox ajándék?

A részletes felhasználási feltételek a katalógus 62. oldalán, és az Élménykupon hátoldalán olvashatók.

Válasszon egy
úti célt.

1 Foglalja le
szobáját.

2 A helyszínen adja 
át a kupont.

3 Élvezze a feldobó
élményt!
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Bővebb információ és kedvezményes programok listája honlapunkon a Feldobox Klub 
menüpont alatt. A Klub előnyei magánszemélyeknek szólnak.

Az utalvány felhasználása után vissza 
fogja kapni a hozzá tartozó kártyát. 
Tartsa meg! 
A kártya számos kedvezményt biztosít 
Önnek a jövőben:

Klub

Ajándék vásárláskor

Élmény ajándékainkat kényelmesen és kedvezményesen
rendelheti meg online.
 Ingyenes házhozszállítás a kártya tulajdonosoknak 
 a min. 10.000 Ft értékű rendelésekre.
 És 8% árengedmény minden 15.000 Ft feletti vásárlás után.

Programokra saját magának

Éttermekben, szállodákban, szépségintézetekben, 
wellness, sport és szabadidős tevékenységekre.
 Állandó kedvezmények a Feldobox összes   
 partnerénél, -10-15% több száz programra.
 Még jelentősebb időszakos kedvezmények,
 akár -50% bizonyos programokra.
Regisztráljon honlapunkon, hogy minden hónapban   
megkapja az extra kedvezményes programtippeket!

www.feldobox.hu

kártya
élmény

Couvertures 2016.indd   22 15/04/2016   09:43



A wellness és balneoterápia hazai fellegvárában, Hajdúszoboszló sétálóutcájában, 
a gyógyfürdő szomszédságában áll a Hotel Aurum. A polgári eleganciát sugárzó, 
gyönyörű épületbe lépve odabent ugyanez a hangulat fogad: pazar kényelemmel 

berendezett közösségi terek, és tágas, napfényben fürdő szobák, nívósan felszerelve. És 
ha ez még nem lenne elég, egyenesen Önre vár a szálló 500 nm-es termál centruma, ahol 
az impozáns, nyáron teljesen kinyitható tetőszerkezet alatt a medencékben a csodálatos 
gyógyhatású szoboszlói termálvíz csillog. 
Ha úgy érzi: a fürdőzés kiszívta minden erejét, a ház remek konyhája majd visszaadja! 
Világbajnoki ezüst- és olimpiai bronzérmes mesterszakácsának finomságait a 
Tokaj-hegyaljai Angyali Borászat pazar nedűivel öblítheti le. A név kötelez: az Aurum 
bearanyozza itt töltött napjainak minden percét! 

04

 Elérhetőség:
Hotel Aurum ****

cím:  4200 Hajdúszoboszló,
  Mátyás király stny. 3.
Honlap: www.hotelaurum.hu

foglalás:
telefon: 52/271-431
e-mail: foglalas@hotelaurum.hu

Hotel Aurum ****

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől 220 km. Az M3-as 
autópályán Görbeházáig, onnan az 
M35-ös úton Debrecen irányába. 
A hotel a belvárosban, a sétányon 
található.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 főre kétágyas standard klimatizált szobában 
svédasztalos büféreggelivel, valamint 30 perces frissítő 
masszázs 2 fő részére.
Az élménymedence, finn szauna, gőzkamra, hidromasszázs 
medence és fürdőköpeny használata.

A Feldobox Élménykupon karácsony és szilveszter kivételével 
bármikor felhasználható.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a 
hotel 15% kedvezményt biztosít a további éjszakák árából.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14.00-tól, kijelentkezés 10.00-ig.
� Ingyenes WiFi az egész épületben.
� Gyermekeknek 3 éves korig ingyenes, kedvezmény 14 éves 
korig.
� Fizető, zárt, kamerával őrzött parkoló.
� TB által támogatott kezelésekre is van lehetőség: 
gyógymasszázs, iszappakolás, Tangentor és elektromágneses 
kezelés.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Gyógykezelések állandó szakorvosi felügyelet mellett.
� Étterem a reform és magyaros konyha kedvelőinek, gazdag 
borválaszték, kávézó olasz kávékülönlegességekkel, grillterasz.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Felüdülés a Hajdúszoboszlói Városi Gyógyfürdőben és az Aqua 
Palace-ban. 
� Látogatás Debrecenben és Hajdúböszörményben.
� Lovas programok és Madárkórház Hortobágyon.
� Aeroclub Hajduszoboszló sétarepülés (Feldobox 
élménykártyájával 5% kedvezmény).
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N
em könnyű - Koós Károly szavaival - „világot teremteni a puszta közepén”, de az 
a Hotel Aquarell****-nek sikerült. Akárcsak egy családi házban a konyhát, itt is a 
központba helyezték a ház „szívét”: a teljes kikapcsolódást, feltöltődést biztosító 

Harmónia Wellness Központot. A hotel tervezése során nagy gondot fordítottak arra, hogy 
Ön minden pillanatban érezhesse a wellness életfilozófiát, amely a test, a szellem és a 
lélek összhangjára helyezi a hangsúlyt. A rend, a makulátlan tisztaság, a színharmónia 
mind-mind nyugtatólag hat a vendégre. Lenyűgöző a személyzet kedves előzékenysége, 
segítőkészsége, elkényezteti a hotel igényessége, az étterem színvonala, választéka. 
A pihenés zavartalansága, a nívós kiszolgálás elfeledteti Önnel azt a nyüzsgő világot, 
amelyet hátrahagyott. Itt töltött napjai alatt az Aquarell a szépség, a nyugalom és az 
elégedettség színeit hozza az Ön életébe. 
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Hotel Aquarell ****  Elérhetőség:
Hotel Aquarell ****

cím:  2700 Cegléd, Fürdő út 24.
Honlap: www.aquarellhotel.hu 

foglalás:
telefon: 53/510-900
e-mail: info@aquarellhotel.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 65 km. Az M5-ös 
autópályán, majd a 405-ös úton, ezután 
a 4-es főúton Ceglédbercel és Cegléd 
irányában. A hotel a városon kívül,  
a gyógyfürdő mellett található.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 főre kétágyas balkonos szobában reggelivel és 20 
perces frissítő masszázs 2 fő részére.
A Harmónia Wellness Centrum és Szauna Világ korlátlan 
használata: élménymedence, pezsgőfürdő, gyógymedence, 
finn- és bioszauna, infra szauna, gőzkabin, hideg merülő 
medence, dézsazuhany, Kniepp taposó medence, fitness terem, 
pihenősziget, valamint fürdőköpeny használat.

A Feldobox Élménykupon karácsony és szilveszter kivételével 
bármikor felhasználható.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a 
hotel 10 % kedvezményt biztosít a szobaárakból.

¥	Hasznos információk:  
� Bejelentkezés 14.00-tól, kijelentkezés 11.00-ig.
� Díjtalan zárt parkoló.
� Ingyenes vezetékes internet a szobákban, WiFi a közösségi 
helyiségekben.
� Gyermekeknek 4 éves korig ingyenes, kedvezmény 12 éves korig.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Napozóterasz, grillterasz, Aranyhegy Étterem.
� A Harmónia Gyógyászati Központ fürdőkezelései, balneo-
hidroterápiás kezelések.  
A gyógyászati ellátást egy főállású reumatológus szakorvos 
és az alkalmazott szakszemélyzet végzi (fizikoterápiás 
szakasszisztensek, gyógymasszőrök és gyógytornászok).
� Az Aquamarine Szépségszalon kozmetikai, test-, arc- és spa 
kezelései.
� Ingyenes csocsó, biliárd és gyerekeknek játszóház.
� Vízi torna szakképzett gyógytornász koordinálásával.

 ¥	Programlehetőségek a közelben
� Látogatás a ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidő Központba.
� Dobmúzeum, Jazzdob Történeti Gyűjtemény.
� Borkóstolás a ceglédberceli Borkápolnában.
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B átran mondhatjuk: a Liget Hotel a világ bármely pontján megállná a helyét, de 
szerencsénkre hazánk egyik legszebb helyén, a festői Hármas-Körös holtágának 
partján, az Erzsébet liget faóriásai között áll. Az egyedülállóan igényes wellness 

szállodában a szobák és a terek kialakításánál a feng shui elveit követték és a távol-
keleti motívumvilág uralkodik. A szobákban a színek, formák és anyagok összhangja 
békét és harmóniát sugároz. Az épület elhelyezkedése is hat a lélek nyugalmára: a 
szobákból fantasztikus kilátás nyílik a folyókanyarulatra, a ligetes hullámterekre, a víz 
fölé hajló öreg füzekre. A kül- és beltéri élményeket egyaránt kínáló wellness részlegben 
valósággal újjászülethetünk. A Liget a háborítatlan nyugalom szigete, ahol a csendet, a 
jó levegőt és a vízparti idillt ajándékba kapjuk, és megfeledkezhetünk a világ zajáról és 
rohanásáról. 
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 Elérhetőség:
liget Wellness és Konferencia Hotel ****

cím:  5540 Szarvas, Erzsébet Liget
Honlap: www.ligetszarvas.hu

foglalás:
telefon: 66/311-954, 30/855 5372
e-mail: info@ligetszarvas.hu

Liget Wellness és Konferencia Hotel ****

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől 170 km. Az M5-ös 
autópályán Kecskemétig, majd az 
54-es úton, ezután pedig a 44-es úton 
Békéscsaba irányában Szarvasig.
A városba érkezéskor, a focipályánál 
jobbra.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 fő részére superior kétágyas, klimatizált szobában 
reggelivel, 25 perces frissítő- vagy svéd masszázs 2 fő részére, 
valamint 1-1 welcome koktél.

 vagy
1 éjszaka 2 fő részére superior kétágyas, klimatizált szobában 
félpanzióval és 1-1 welcome koktél.

Külső,- belső melegvizes élménymedence gyermekpancsolóval, 
fitness terem, infra- és finn szauna, gőzkabin, belső napozó 
terasz, valamint nyáron a külső, feszített víztükrű úszómedence 
használata. Fürdőköpeny-, papucs- és törülköző használat 
biztosított.

A Feldobox Élménykupon húsvét és szilveszter kivételével 
bármikor felhasználható.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a 
hotel az alábbi kedvezményeket biztosítja a szobaárakból: a 2. 
éjszakára 15%, a 3. éjszakára 20%, a 4. éjszakára pedig 25%.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 15.00-tól, kijelentkezés 11.00-ig.
� Díjtalan zárt parkoló.
� Ingyenes WiFi a hotel teljes területén.
� 5 éves korig ingyenes, kedvezmény 14 éves korig.
� Mozgássérült vendégek fogadására is alkalmas szoba.
� Háziállat fogadása térítés ellenében lehetséges.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Horgászat a Körös-parton, térítés ellenében horgászjegy.
� Magyaros ételek, szarvasi specialitások és palackozott borok 
széles választéka a Napsugár Étteremben.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Látogatás a szarvasi Gyógyfürdőben, piknik a szarvasi 
Arborétumban. 
� Lovasprogramok, bowling, squash, sétahajókázás és kajakozás 
a Holt-Körösön. 09



                              

A
z „Alföld gyöngye”, Gyopárosfürdő azon helyek közé tartozik, amelyek rabul ejtik az 
ember lelkét. Egyedi klímája, gyógytavának sajátságos hangulata Mikszáth Kálmánt 
is magával ragadta, amikor Orosházán járt. A mai utazót még valami idecsábítja: 

az érintetlen természeti környezetben épült vadonatúj Corvus Aqua szálloda.  A tiszta 
fények birodalma ez: barátságos hangulatot áraszt az épület világos színeivel és tereivel; 
mindenhol a fehér, a fa és az üveg dominál. Nincsenek sötét folyosók, viszont van sok-
sok napfény, és a kényelmes, barátságos szobákból csodás a kilátás a gyopárosi tóra. Az 
épületből fedett, fűtött folyosón sétálhatunk át a gyopárosfürdői Gyógy- és Élményfürdő 
wellness és fizikoterápiás részlegébe. A szállodában minden az egészséges pihenést, az 
élményteli feltöltődést szolgálja. Ha egyszer idelátogat, a színek, a hangulatok, az ízek 
emlékei örökre elkísérik!
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Hotel Corvus Aqua ****          Elérhetőség:
Hotel corvus Aqua ****

cím:   5904 Orosháza-  
  Gyopárosfürdő, Hűvös u. 1.
Honlap: www.hotelcorvus.hu

foglalás:
telefon: 68/413-810, 20/942-2988
e-mail: info@hotelcorvus.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől Orosháza kb. 210 km 
az M5-ös autópályán át Csongrád - 
Szentes irányában. Gyopárosfürdő 
innen 2 km-re van, a hotel a 
Gyógyfürdő mellett található.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 fő részére standard kétágyas szobában reggelivel, 
valamint 30 perces lávaköves-, izomlazító-, mézes- vagy 
relaxáló masszázs 2 fő részére.

 vagy
1 éjszaka 2 fő részére standard kétágyas szobában reggelivel, 2 
belépő a gyopárosfürdői Gyógy- és Élményfürdőbe, valamint 20 
perces talpmasszázs 2 fő részére.

 vagy
1 éjszaka 1 fő részére standard egyágyas szobában 
félpanzióval, belépő a gyopárosfürdői Gyógy- és 
Élményfürdőbe, valamint 60 perces lávaköves-, mézes-, 
izomlazító-, relaxáló- vagy sómasszázs holt tengeri 
ásványokkal.

A szálloda minden Kuponnal érkező Vendégének a 
helyszínen róluk készített fotóval, welcome drinkkel és 
gyümölcsbekészítéssel kedveskedik. 

A Feldobox Élménykupon karácsony és szilveszter kivételével 
bármikor felhasználható. 

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a 
hotel 15% kedvezményt biztosít a szobaárakból. 

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14.00-tól, kijelentkezés 10.00-ig.
� Díjtalan parkoló használat.
� Ingyenes vezetékes és részben WiFi internet az egész épületben.
� Gyermekeknek 4 éves korig ingyenes, kedvezmény 14 éves korig.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Vízibiciklizés a gyopárosi tavon.
� Pihenés és kezelések a gyopárosfürdői Gyógy- és  Élményfürdőben.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Kenyérünnep és Libamájfesztivál Orosháza-Gyopárosfürdőn.
� Szlovák Tájház és Munkácsy Emlékház Békéscsabán.    11



                              

A     Börzsöny és a Cserhát találkozásához, a festői Bánki-tó partjára invitálja Önt a 
Tó Wellness Hotel. Romantikus környezetben, szelíd lankák között bújik meg 
a tavacska, ahol szép időben csónakázók és fürdőzők élvezik a természetes 

víz varázsát. Ugyanez a barátságos hangulat uralkodik a hotelben is, amely családi 
pihenések ideális helyszíne lehet. A finom pasztellszínekkel berendezett, kényelmes 
szobák jól harmonizálnak a víztükör és a környező erdők panorámájával. A kertben Louis 
Armstronggal találkozhatunk; ez az országban az egyetlen szobra, s nem véletlen, hogy 
épp itt áll, ahol minden évben nemzetközi hírű Louis Armstrong Jazzfesztivált rendeznek 
a víziszínpadon. A víz a szállodában, a gazdagon felszerelt wellness részlegben is 
kitüntetett szerepet kapott. A hotel és környéke remek kiindulópont a természetjáráshoz 
is, lenyűgöz mindenkit, aki fogékony az időtlen, békés nyugalomra.                                 
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Tó Wellness Hotel ***superior  Elérhetőség:
tó Wellness Hotel ***superior

cím:   2653 Bánk, Petőfi út 73.
Honlap: www.towellnesshotel.hu

foglalás:
telefon: 35/342-309, 35/342-035,  
  30/515-4440
e-mail: info@towellnesshotel.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől 65 km. A 2/a és a 
2-es úton, Váctól 15 km-re, Rétság 
irányában Bánkig. 
A hotel a fő utca végén, a Bánki-tó 
mellett található.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka standard kétágyas, klimatizált szobában, 
büféreggelivel, relaxinfra és 20-20 perc hidromasszázskád 
használattal, nyáron 1 órás csónakázással a Bánki-tavon.

Élménymedencék sodrófolyosóval, úszómedence, pezsgőfürdő, 
finn szauna jégkúttal, infraszauna, gőzkabin, tepidárium, 
Kneipp taposó.

A Feldobox Élménykupon a Jazzfesztivál, adventi és karácsonyi, 
valamint szilveszteri időszakok kivételével bármikor 
felhasználható, a szállodával előre egyeztetett időpontban, a 
szabad helyek függvényében.
Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a 
hotel 10 % kedvezményt biztosít a szobaárakból.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés 11:00-ig.
� A csónakázás időjárásfüggő.
� Fürdőköpeny biztosított.
� Díjtalan parkoló.
� Mozgássérült vendégek fogadására is alkalmas szoba.
� Ingyenes WiFi a hotel területén.
� Gyermekeknek 5 éves korig ingyenes, kedvezmény 12 éves 
korig.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Swing&Jazz Étterem
� Péntekenként éjszakai wellness.
� Péntek-szombat 16-21 óra között, vasárnap 10-18 óra között 
a Csendes Wellness.
� Júliusban és augusztusban Nyári Zenés Terasz.
� Masszázsok, kerékpárkölcsönzés.
� Tó Szabadidőközpont és Kalandpark.
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P écstől 25 km-re, egy európai hírű gyógyfürdőhelyen található a Dráva Hotel Thermal 
Resort. Harkány, mint kultikus gyógyhely, 200 éves múltra tekint vissza: Közép-
Európában egyedülálló összetételű, kénes gyógyvizével a reumatikus, nőgyógyászati, 

mozgásszervi panaszokkal élő, és a pikkelysömörben szenvedő betegek gyógyulását segíti 
elő. A gyógyfürdő mellett található a friss, fiatalos eleganciával berendezett új építésű 
hotel. Az aktív, sportos életet élő fiatalabb korosztály kedvence a fedett teniszpálya és a 
homokos strandröplabdapálya. A wellness részleg a teljes körű kényeztetés mellett egy 
meglepetéssel is szolgál: sószobájában tengeri tisztaságú levegőt szippantva különleges 
felüdülésben lehet részünk. Másfajta élmények várnak a szálloda falain kívül, hiszen 
a Villány-Siklósi történelmi borvidéken vagyunk, ahol vétek lenne kihagyni egy-egy 
hangulatos pince meglátogatását, így koronázva meg a harkányi kirándulást!  
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 Elérhetőség:
Dráva Hotel thermal resort ****

cím:  7815 Harkány,
  Bartók Béla út 1.
Honlap: www.dravahotel.hu

foglalás:
telefon: 72/580-980
e-mail: reservation@dravahotel.hu

Dráva Hotel Thermal Resort ****

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 250 km. Az M6-os, 
majd M60-as autópályán, innen Túrony 
irányában az 58-as úton Harkányig. 
A hotel a belvárosban, a fürdő 
szomszédságában található.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 fő részére kétágyas klimatizált Classic szobában 
reggelivel, valamint 2 fő részére kényeztető szolgáltatás az 
alábbiakból: 30 perces frissítő-, svéd- vagy kismama masszázs, 
vagy 30 perces relaxáló aromaolajos kádfürdő. 

 vagy
1 éjszaka 2 fő részére kétágyas klimatizált Classic szobában 
reggelivel és 1 óra teniszpálya használat. Az ütő- és 
labdahasználat biztosított. Ezen felül 2 fő részére 20 perces 
frissítő masszázs vagy gyógyvizes kádfürdő.

 vagy
1 éjszaka 1 fő részére klimatizált Classic szobában reggelivel, 
gyümölcskosár bekészítéssel és welcome drinkkel, valamint 
1 kényeztető szolgáltatás az alábbiakból: 30 perces mézes 
masszázs, vagy 40 perces csokoládé masszázs vagy 60 perces 
relaxáló aromaolajos masszázs.

Az élménymedence, jacuzzi, fitness terem, napozó terasz, 
finn szaunák, gőzkabin, sószoba, strandröplabda pályák és 
fürdőköpeny használata.
A Feldobox Élménykupon húsvét, pünkösd és szilveszter 
kivételével bármikor felhasználható.
Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a 
hotel 10% kedvezményt biztosít a további éjszakák árából.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14.00-tól, kijelentkezés 12.00-ig.
� Díjtalan, zárt, kamerával megfigyelt parkoló.
� Ingyenes WiFi az egész épületben.
� Mozgáskorlátozottak részére kialakított szobák.
� Gyermekeknek 3 éves korig ingyenes, kedvezmény 16 éves korig.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Tenisz, homokos strandröplabda pálya, Kneipp sétány.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Pihenés és felüdülés Harkányfürdőn. 
� Látogatás Máriagyűdön, túrák Mattyon és látogatás a Madár 
Emlékparkban. 15



P örgessük vissza az idő kerekét 100 évvel, de kínáljuk mindazt, amit a XXI. század 
embere elvár! Talán így lehetne röviden summázni az Elizabeth Hotel különleges 
hangulatát. Az 1905-ben az Almásy család által épített kastélyban, és az 1934-

ben átadott épületszárnyban a kényelmes, tágas szobák mellett a mesebeli ihletésű 
Tündérkert wellness centrum vár Önre. A hotel dolgozóinak hitvallása, hogy senkit se 
eresszenek úgy útjára, hogy boldogabbá és szebbé ne tennék! Ha a wellness részlegben 
kipihente magát, a kényeztetés folytatódik a kulináris élvezeteket nyújtó, Fehér Liliom díjas 
elsőrangú étteremben, melynek teraszáról a gyulai vár csodálatos látványát élvezheti. Sőt, 
itt a lélek felüdüléséről is gondoskodnak: a galériában a kortárs magyar képzőművészet 
gyöngyszemeit tekintheti meg. A régi falak között főúri módon pihenhet, megtalálva azt a 
nyugalmat és számtalan feltöltődési lehetőséget, amelyre test és lélek vágyik. 
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 Elérhetőség:
elizabeth Hotel ****+

cím:  5700 Gyula, Vár u. 1.
Honlap: www.elizabeth-hotel.hu

foglalás:
telefon: 66/529-110, 20/777-4000
e-mail: info@elizabeth-hotel.hu

Elizabeth Hotel ****superior

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb.230 km az M5-ös 
autópályán Kecskemétig, majd a 44-es 
úton Szarvas és Békéscsaba irányában 
Gyuláig. A hotel a városközponttól 5 
percre, a vár mellett található.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 fő részére standard kétágyas szobában 
büféreggelivel, valamint 30 perces sport-, menedzser- vagy 
talpmasszázs 2 fő részére. 

vagy
1 éjszaka 2 fő részére standard 2 ágyas szobában reggelivel és 2 
belépő a gyulai várfürdőbe.

Az úszó- és élménymedencék, jakuzzi, gőzkabin, aromakabin, 
finn szauna, fürdőköpeny és törülköző használata.

A Feldobox Élménykupon karácsony és szilveszter kivételével 
bármikor felhasználható.

Amennyiben szeretné itt tartózkodását meghosszabbítani, a 
hotel 10 % kedvezményt biztosít a szobaárakból, és 6 perc/fő 
szoláriumhasználattal és bonbonbekészítéssel is kedveskedik 
Vendégeinek.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14.00-tól, kijelentkezés 11.00-ig.
� Díjtalan parkoló.
� Ingyenes WiFi a hotel egész területén.
� Gyermekeknek 3 éves korig ingyenes, kedvezmény 14 éves korig.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Kneipp vízi séta, aromakabin, bioszauna, napozóterasz.
� Hagyományos magyar és nemzetközi ételek a Fehér Liliom díjas 
Almásy Étteremben.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Gyulai vár, Vármúzeum és Várfürdő. 
� Várszínház és Kamaraterme, 2005 óta Shakespeare Fesztivál.
� Almásy-Kastély, Ladics-ház, Erkel Ferenc Emlékház.
� Lovasprogram a Tanyamúzeumban, gokart, kerékpárkölcsönzés.
� Kajak, kirándulás és fürdőzés Szanazugban.
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 Elérhetőség:
Jankovich Kúria Wellness Hotel****

cím:  2459 Rácalmás,
  Jankovich Miklós köz 1.
Honlap: www.jankovichhotel.hu 

foglalás:
telefon: 25/507-817
e-mail: info@jankovichhotel.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől 60 km, az M6-os 
autópályán Rácalmásig, onnan 
táblákkal jelezve.

19

A
Jankovich Kúriában minden adott a pihenéshez és a teljes ellazuláshoz. Különösen 
azoknak ajánljuk, akik családiasan harmonikus, meghitt környezetben szeretnék 
eltölteni szabadságukat, és közben nem szeretnének lemondani a wellness hotelek 

nyújtotta kényeztető szolgáltatásokról sem. A nyugalmat itt nem csupán a hangulatos szobák 
kényelme biztosítja. A szálloda Spa&Wellness Szigetének medencéi, szauna szeánszai, 
masszázsai és kezelései mellett a különleges, esti relaxációs órák adják meg a tökéletes 
nyugalmat és csendet, hogy Ön minél távolabb kerülhessen a világ zajától. A hotel éttermében 
díjnyertes nemzetközi ételeket kóstolhat vacsora közben, és ha nyitott az egzotikus ízvilágú 
konyhaművészetre, ne mulassza el megkóstolni a koreai ételsorok valamelyikét. Vacsora után 
érdemes tenni egy sétát a kúriát körülölelő hatalmas parkban, vagy lemenni a kőhajításnyira 
fekvő Duna-partra, majd zárásként elkortyolhat egy pohár finom bort a hangulatos teraszon.
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 főre superior szobában reggelivel, valamint 2 
felnőtt részére 30-30 perc hátmasszázs.

Ellenáramoltató medence, jakuzzi, infra- és finn szauna, 
Kneipp taposó, tepidárium, fitness terem, meridián torna 
biztosított.

A Feldobox Élménykupon egész évben felhasználható,a szabad 
helyek függvényében, kivéve az ünnepnapok és a Tökfesztivál 
ideje alatt.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a 
szálloda 10% kedvezményt biztosít a további éjszakák árából. 

¥	Hasznos információk:  
� Bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés 10:00-ig. 
� Akadálymentes, mozgáskorlátozott vendégek fogadására is 
alkalmas szoba.
� Légkondicionált.
� Hangulatos teraszok.
� Ingyenes wifi és internet.
� Díjtalan, zárt parkoló.
� Gyermekeknek 3 éves korig ingyenes, 14 éves korig 
kedvezményes a szállás a szülők szobájában.

¥	Programlehetőségek helyben:
� „Kultúr-fröccs”-Művészet és gasztronómia.
� „Gasztro-kaland”-Esték az ízek birodalmában.
� Wellness Mozi.
� Ayurveda kezelések, masszázsok.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Rácalmási nevezetességek megtekintése.
� Pusztaprogramok Solton.
� Szoborpark, Intercisa Múzeum, Kőtár és Szocreál Építészeti 
Tanösvény Dunaújvárosban.

Jankovich Kúria Wellness Hotel****



T alán nincs olyan ember az országban, aki ne ismerné a hévízi gyógytó képét 
a tornyos fürdőházzal, a víztükrön lebegő, rózsaszín tavirózsákkal. A világon 
egyedülálló, varázslatos, gyógyító erejű termálvizéről híres tófürdőtől mindössze 

200 méterre várja Önt a Hotel Palace **** Hévíz. Az impozáns megjelenésű, átriumos 
épület kiemelkedik a hévízi tó festői szépségű, és a főutca élettel teli környezetéből. 
Itt minden az Ön kikapcsolódását és feltöltődését szolgálja. A Palace elegánsan, de 
barátságosan berendezett szobái tágasságukkal feledtetik, hogy szállodában járunk. 
A hotel wellness és gyógyászati centruma elegáns, nívós környezetben kínálja Önnek 
a gyógyászati és sportolási lehetőségeket. Figyelemre méltó a klasszikus és alternatív 
masszázsok egyedülállóan széles választéka, a só masszázstól a yumeiho masszázsig. 
Ha még nem járt Hévízen, kezdje az ismerkedést a Palace-ban!  
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 Elérhetőség:
Hotel Palace **** Hévíz

cím:  8380 Hévíz, Rákóczi u. 1-3.
Honlap: www.palacehotelheviz.hu

foglalás:
telefon: 83/542-140
e-mail:
reception@palacehotelheviz.hu

Hotel Palace**** Hévíz

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 195 km. Az M7-
es autópályán, majd a 76-os úton 
Balatonszentgyörgy, végül pedig a 71-
es úton Keszthely irányában Hévízig. 
A hotel a Termáltótól mindössze 200 
m-re található.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 fő részére klimatizált standard kétágyas szobában 
reggelivel, valamint 2 fő részére 30 perces masszázs az 
alábbi kínálatból: svédmasszázs, frissítő talp-lábmasszázs, 
hátmasszázs vagy stresszoldó fej-nyakmasszázs. 

vagy
1 éjszaka 1 fő részére klimatizált standard szobában reggelivel, 
40 perces egésztest masszázs, valamint 15 perc szenzoros 
masszázsfotel vagy jáde köves masszázságy.

Az élmény- és wellness medence, nyakzuhany, pezsgőfürdő, finn 
és aroma szauna, gőzkabin, fitness terem, játszószoba, napozó 
terasz és fürdőköpeny használata.

A Feldobox Élménykupon az ünnepek kivételével bármikor 
felhasználható.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a 
hotel 10% kedvezményt biztosít a további éjszakák árából.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14.00-tól, kijelentkezés 10.00-ig.
� Ingyenes WiFi az egész épületben és vezetékes internet sarok.
� Gyermekeknek 6 éves korig ingyenes, kedvezmény 12 éves korig.
� Háziállatok fogadása térítés ellenében lehetséges.
� Fizető zárt parkoló a hotel mélygarázsában.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Tradicionális hévízi gyógyszolgáltatások és szenzoros 
masszázs fotel.
� Monarchia Étterem, Walzer Kávézó, biliárd, csocsó.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Balaton Ballooning: hőlégballon túra a Balaton felett hévízi 
indulással (Feldobox élménykártyájával 10% kedvezmény). 
� A világ legnagyobb természetes termáltava, a Hévízi gyógytó.
� Bakancsos túrák Keszthely környékén. 21



                              

A
Duna tájvédelmi körzete mellett fekszik az igényes, hívogatóan barátságos 
szálloda, amely nevét a Szigetközben nyíló virágok után kapta. Az Orchidea Hotel 
már fekvésével is rabul ejti a vendégeket: az épületet patakkal körülölelt félsziget 

veszi körül, festői szépségű parkja ideális a pihenéshez. Odabenn is megnyugtató 
természetesség uralkodik, a szobákban gyönyörű, kézzel faragott tikfa bútorokat 
találunk. A fő vonzerő a kül- és beltéri termálvizes élményfürdő és a wellness részleg, 
amely különlegesen hosszú nyitva tartással várja az itt pihenőket. A teljes kényeztetéshez 
hozzájárulnak a gazdag wellness szolgáltatások, az aktív pihenési programok, a hotel 
első osztályú étterme magyar és nemzetközi fogásaival, valamint a patinás borospince 
is, a leghíresebb hazai borvidékek nedűivel. Bizton állítjuk, az Orchideában eltöltött idő 
gyógyír a testnek, elixír a léleknek.                            
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Orchidea Hotel **** Lipót          Elérhetőség:
orchidea Hotel **** lipót

cím:   9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44
Honlap: www.orchideahotel.hu

foglalás:
telefon: 96/674-042
e-mail: info@orchideahotel.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől 140 km-re, Győr és 
Mosonmagyaróvár között, az M1-es 
autópályától 15 km-re, Lébény és 
Hédervár irányában, Lipóton. Bécs, 
Pozsony egyórányi távolságra.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 fő részére az Orchidea Hotelben, normál szobában, 
all inclusive ellátással:
A wellness részleg teljes körű használata 7:00-23:00 
óra között, svédasztalos vacsora 18:00-21:00 óra között, 
svédasztalos reggeli 7:30-10:00 óra között, korlátlan 
italfogyasztás 14:00-22:00 óra között: üdítők, gyümölcslevek, 
kávé, tea, a ház bora, csapolt sör, és a ház pálinkája.

A Feldobox Élménykupon karácsony, szilveszter, március 
15, húsvét, pünkösd, augusztus 20. és október 23. ünnepek 
kivételével bármikor felhasználható.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a 
hotel 5% kedvezményt biztosít a szobaárakból.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14.00-tól, kijelentkezés 10.00-ig.
� Díjtalan parkoló, WiFi.
� Gyermeksarok a wellness részlegen és az étteremben.
� Gyermekeknek 3 éves korig ingyenes, kedvezmények 14 éves 
korig.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Sétakocsizás a Szigetközben, motorcsónaktúra a Duna 
vadregényes holtág-rendszerében. 
� Testkezelések, prevenciós terápiák, fodrászat, kozmetika.
� Kerékpárkölcsönzés a Szigetköz felfedezéséhez.
� Lipóti Pékség Látogatóközpontja.
� Lipóti Termál- és Élményfürdő.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Dunai sétahajózás a Lipót komphajóval.
� Látogatás a Dodó Vadfarmra Dunaremetén.
� Futura Élményközpont – Mosonmagyaróvár (Feldobox 
élménykártyával 10% kedvezmény)
� Kenutúra – Dunasziget.
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E
legancia és elérhető luxus várja Önt a gyönyörű Balneo Hotel Zsori Thermal & 
Wellness szállodában. A névválasztás nem véletlen: a balneológia, más néven 
gyógyfürdőtan az ásványvizek, iszapfélék, tengeri és folyami fürdők gyógyítási 

célokra való felhasználásával foglalkozik. Itt a magas minőségű gyógyvíz jelenlétére 
épülnek a széles spektrumú wellness- és gyógyászati szolgáltatások. Hazánk egyik 
legjobb, szulfidban gazdag gyógy- és termálvizének áldásos hatását - kivételes módon 
- Ön már az épületen belül élvezheti. A szálloda filozófiája: megadni a teljességet, 
a test, a lélek és a szellem harmóniáját. Ha Ön is magasra teszi a mércét, egyszerre 
vágyik egészségre, luxusra, kényeztetésre, ínyenc gasztronómiára és a vitalitását javító 
wellnessre, akkor ez a helyszín igazán ideális választás lesz.
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Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness ****          Elérhetőség:
balneo Hotel zsori thermal
& Wellness ****

cím:   3400 Mezőkövesd, 
  Zsóry-fürdő, Fülemüle u. 2.
Honlap: www.balneohotel.hu

foglalás:
telefon: 49/505-030
e-mail: info@balneohotel.hu,   
  sales@balneohotel.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Az M3-as autópályán a 128-as km-nél 
a mezőkövesdi lehajtónál. Innen Zsóry-
fürdő kb. 6 km, a hotel a fürdőtől 80 
m-re található.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 főre classic kétágyas szobában félpanzióval, és 1 
órás bicikli használattal.

 vagy
1 éjszaka 2 főre classic kétágyas szobában félpanzióval, és 2 fő 
részére 20 perces kényeztető kezelés az alábbi kínálatból: 
Svédmasszázs, Frissítő Talpmasszázs, Relaxációs arc- és fej-
masszázs, Vörös szőlőfürdő, Kleopátra fürdő, tangentor – víz alatti 
vízsugármasszázs, Nyirokmasszázs.

Az úszó-, élmény- és gyógymedence, a naturista-, finn-, infra- 
és a merülő medencés szauna, a gőzkamra, a barlangzuhany, 
a tepidárium, az aroma-, só- és jégkamra, és a fitness terem, 
valamint fürdőköpeny és törölköző használata.

A Feldobox Élménykupon hétköznapokon szabadon felhasznál-
ható, hétvégente csak minimum plusz 1 éjszaka foglalásával. 
Húsvét, Pünkösd, Október 23., Karácsony idején csak minimum 
plusz 2 éjszaka foglalásával használható fel. Szilveszterkor a 
kupon nem érvényes.

Amennyiben szeretné itt tartózkodását meghosszabbítani, a 
hotel 10% kedvezményt biztosít a szobaárakból. A kedvezmé-
nyek nem vonhatók össze. 

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14.00-tól, kijelentkezés 11.00-ig.
� Díjtalan, kamerával megfigyelt parkoló.
� Ingyenes WiFi a hallban, vezetékes és részben WiFi internet a 
szobákban.
� Gyermekeknek 5 éves korig ingyenes, kedvezmény 18 éves korig.
� Kis termetű háziállatok fogadása térítés ellenében lehetséges.
� Mozgáskorlátozottak részére kialakított szoba.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Feltöltődés a Balneo Terápia részlegen és a Szaunavilágban.
� Strandolás és gyógyterápia Zsóry Gyógy és Strandfürdőn.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Folklór programok a Matyó Múzeumban és skanzen élmény a 
Hadas városrészben.
� Kirándulás a Bükki Nemzeti Parkban. 25



H
ogy miért is hívják a helyet a „mosoly és nyugalom” szigetének? Megérkezésünk után 
gyorsan kiderül. A tágas, vidéki kúriát idéző szállodaépület mögött a Kecske hegy 
szőlődombjai és az erdőséggel borított Vértes csodálatos panorámája tárul a szemünk 

elé. A recepción pedig barátságos, őszinte mosoly fogad minket... A rohanó világból egy 
nyugodt vidéki városkába érkezve úgy érezzük, az idő megállt körülöttünk, visszacsöppentünk 
a 300 évvel ezelőtt itt zajló életbe. Bár most már nem a betelepülő sváb családok vitáznak 
azon, hogy hetük közül kit is illet a kút - innen a Hétkúti dűlő elnevezés -, a ma itt élőknek a 
legnagyobb feladata az, hogy a vendéget minden földi jóval ellássák. Az ellazulás, feltöltődés, 
megújulás színtere ez, kezdve a Vízi világ wellness részlegtől a lovasklubon át a rusztikus és 
magyaros hangulatú és ízvilágú két étteremig. Itt tartózkodásunk végén mi is mosollyal az 
ajkunkon, nyugalommal a szívünkben köszönhetünk el a szívélyes vendéglátóktól.
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Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark ****  Elérhetőség:
Hétkúti Wellness Hotel
és lovaspark ****

cím:  8060 Mór,
  Dózsa György u. 111.
Honlap: www.hetkut.hu

foglalás:
telefon: 22/563-080
e-mail: sales@hetkut.hu,
  hetkut@hetkut.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 100 km. Az M7-es 
autópályán Székesfehérvár irányába, 
majd a 81-es úton Mórig. A hotel a 
város szélén található. 

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 főre a Hétkúti Wellness Hotelben félpanzióval, 1-1 welcome 
koktél vagy long drink, a „Vízi Világ” wellness részleg teljes körű hasz-
nálata, valamint 1-1 szolgáltatás 2 fő részére az alábbi kínálatból:

� 20 perces hidromasszázs kádfürdő választható aromával.
� 20 perc szolárium használat.
� 1 órás lovaskocsis városnézés Móron.
� 1 alkalom lovaglás futószáron, karámban vagy terepen, tudás-
szintnek megfelelően. Időtartama max. 60 perc.
� 1 alkalom Nordic Walking vezetővel Vértesi túraútvonalon. 
Időtartama kb. 1,5 óra.
� Túrakerékpár kölcsönzés 1 napra.

Úszó- és gyermekmedence, jacuzzi, Kneipp-medence, szaunák, 
aromakabin, fitness terem használata.

A Feldobox Élménykupon az ünnepek kivételével bármikor 
felhasználható.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a hotel 
15% kedvezményt biztosít a további éjszakák árából.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14.00-tól, kijelentkezés 10.00-ig.
� Ingyenes vezetékes internet csatlakozás az emeleti szobákban, 
WiFi és internet sarok a recepción.
� A vacsora a Lovas Vendéglőben vagy az Öreg Prés Fogadóban is 
elfogyasztható.
� Gyermekeknek 3 éves korig ingyenes, kedvezmény 12 éves korig.
� Díjtalan, őrzött parkoló.
� Az IFA 18 éven felüli Vendégeknek a helyszínen fizetendő.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Strandröplabda pálya, futball és tollaslabdapálya, homokos 
napozóterasz, fodrászat, kozmetika, pedikűr-manikűr.
� Lovas programok a Hétkúti Lovasparkban.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Lovaskocsikázás és látogatás az Ezerjó Borút pincéihez. 
� Kirándulás a csókakői várhoz, vadászat, horgászat.
� Borvásárlás a Csetvei Pincénél (Feldobox élménykártyájával 
10% kedvezmény). 27



                              

K
ét nap, mely arról szól, hogy Ön pompás, luxusszínvonalú kiszolgálásban 
részesüljön! Látogasson el partnerével a debreceni Hotel Divinus*****-ba, és adja 
át magát az ötcsillagos kényeztetés élményének! Kezdje a napot svédmasszázzsal 

a szálloda wellness részlegében, fogyassza el a reggelit, majd merüljön el a relaxáció 
világában! Csobbanjon az úszómedencében, élvezze a finn szaunákat, az infraszaunát, a 
fény és aromaterápiás gőzkabint, valamint a fitness részleget! Ha kirándulni támad kedve, 
a Nagyerdei Kultúrpark, a Csónakázó-tó, vagy a Nagyerdő csupán karnyújtásnyira van. 
Egy ilyen nap után biztosan jól fog esni a teraszon elfogyasztott kiváló vacsora és élvezni 
fogja az exkluzív szoba kínálta kényelmet. Legyen vendége a kelet-magyarországi régió 
ötcsillagos szállodájának!
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Hotel Divinus*****  Elérhetőség:
Hotel Divinus*****

cím:   4032 Debrecen,
  Nagyerdei krt 1.
Honlap: www.hoteldivinus.hu

foglalás:
telefon: 52/510-900
e-mail: info@hoteldivinus.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés: 
A hotel a debreceni Nagyerdő 
bejáratánál, a villamos Nagyerdei krt. 
megállójánál, a Csónakázó-tó és az 
állatkert szomszédságában található.
GPS adatok:
Északi 47.54928 - Keleti 21.629502 

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka szállás 2 fő részére Superior szobában büféreggelivel 
valamint fejenként 30-30 perc svédmasszázzsal. 
A szolgáltatás tartalmazza az IFA-t. 

A wellness részleg használata: 25- méteres úszómedence, 
melegvizes-relaxációs medence, merülő medence, 
gyermekmedence, jacuzzi, finn szaunák, infraszauna, fény- 
és aromaterápiás gőzkabin, valamint kardió- és erőfejlesztő 
gépekkel felszerelt fitness terem. A gyermekjátszó használata.
Fürdőköpeny, törölköző, papucs és piperebekészítés.

A Feldobox Élménykupon az ünnepek kivételével egész évben 
bármikor beváltható a szállodával előre egyeztetett időpontban, 
a szabad helyek függvényében.

¥	Hasznos információk:
� A masszázsra előzetes bejelentkezés szükséges.
� Bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés 10:00-ig.
� Gyermekeknek 3 éves korig ingyenes, 3-12 éves korig 50% 
kedvezmény.
� Vezetékes internet és laptop méretű szobaszéf ingyenes 
használata.
� Wellness bár.
� Gyermekjátszó, térítés ellenében gyermekfelügyelet biztosítása.
� Parkolási lehetőség a szálloda előtt és térítés ellenében a 
szálloda zárt mélygarázsában.

¥	Programlehetőségek helyben:
Térítés ellenében vehető igénybe:
� Mézes-jeges és csokoládés szaunaszeánsz.
� Masszázsok, testkezelések, kozmetika, fodrászat.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Nagytemplom, Református Kollégium, Botanikus Kert
� Virágkarnevál augusztus 20-án.
� Csónakázás, séta a Békás-tónál, Aquaticum, Nagyerdei strand
� Koppány-Völgye Kalandpark (Feldobox élménykártyájával 10% 
kedvezmény).
� Ebéd a Kashmir Indiai Étteremben (Feldobox 
élménykártyájával 10% kedvezmény). 29



                              

B
udapest belvárosától mindössze negyedórányira, frekventált, mégis nyugodt 
helyen, a Sas-hegy lábánál pihenhet a Hotel Rubinban. Megújult a remek étterem 
és újonnan alakítottak ki egy hangulatos Lobby bárt. Természetesen még szebbek 

lettek a bordóval, a „ház színével” díszített kertkapcsolatos, illetve erkélyes szobák 
is, amelyeknek egy része a madárcsicsergős, árnyas, szökőkutas belső kertre néz. 
Gazdagodott a szálló wellness-, fitness- és aerobic-részlege: a 2400 négyzetméteres, 
3 szintes sportcentrumban sókamra, aromakabin, gőzkabin, finn szauna és bioszauna, 
élménymedence és pezsgőfürdő található, a szállodának saját bowling- és squash-
pályája van, a fitness teremben pedig Nautilus gépeken edzhet a fáradhatatlan vendég. 
Ideális pihenőhely a sok szolgáltatást nyújtó Rubin, egyszerre közel és távol a főváros 
állandó pezsgésétől.
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Rubin Wellness és Conference Hotel ****          Elérhetőség:
rubin Wellness és conference Hotel ****

cím:   1118 Budapest, 
  Dayka Gábor u. 3.
Honlap: www.hotelrubin.com

foglalás:
telefon: 1/505-3600, 1/505-3705
e-mail: rubin@hotelrubin.hu, 
  reservation@hotelrubin.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Az M1-M7-es autópálya be/kivezető 
szakaszán, a Budaörsi úton haladva a 
Petőfi Laktanyáig. A Déli Pályaudvartól 
a 139-es busszal, Pestről a 239-es 
busszal.  
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 főre standard 2 ágyas szobában reggelivel, 
30 perces aromaterápiás olajos-, svéd -, sport- vagy 
revitalizáló masszázs 2 fő részére, valamint 1 óra squash vagy 
bowlingpálya használat.

A 3 szintes, 2400 nm-es Wellness & Spa részleg, az 
élménymedence, a pezsgőfürdő, finn szauna, bioszauna, 
sókamra, gőzfürdő korlátlan használata. 
Fürdőköpeny-, papucs- és törülköző használat biztosított.

A Feldobox Élménykupon szilveszterkor és a Forma-1 idénye 
alatt csak minimum plusz 1 éjszaka foglalásával, ezen kívül 
bármikor felhasználható.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a 
hotel 10% kedvezményt biztosít a szobaárakból. 

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 15.00-tól, kijelentkezés 11.00-ig.
� Ingyenes WiFi a hotel teljes területén.
� Játszótér, gyermek játszószoba.
� Gyermekeknek 5 éves korig ingyenes, kedvezmény 14 éves 
korig.
� Mozgássérült vendégek fogadására is alkalmas szoba.
� Háziállat fogadása lehetséges.
� Fizetős zárt parkoló.

¥	Programlehetőségek helyben:
� 2 szintes bowling pálya és squash.
� Aerobik, indoor cycling és aquafitness foglalkozások.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Piknik és séta a Kopaszi gáton, kirándulás a Sas-hegyen.
� Tropicarium - Oceanarium (Feldobox élménykártyájával 15% 
kedvezmény).
� Hajós városnézés a Dunán a Legendával (Feldobox 
élménykártyájával 10% kedvezmény).
� Ebéd a Pavillon de Paris étteremben (Feldobox 
élménykártyájával 10% kedvezmény).



                              

A       vadonatúj klubhotel a Dunakanyar egyik legszebb részén található. A történelmi 
emlékekben gazdag Visegrád központjától nem messze áll a barátságos 
atmoszférájú épület, amely udvarház jellegű elrendezésével családias, klubszerű 

életérzést sugall. A letisztult, modern Royal Club érdekes kontrasztot alkot a fellegvár 
750 éves falainak és a méltóságteljes Duna hullámainak látványával. Odakint körülölel 
a múlt és a természet, míg a hotelben a legkorszerűbb szolgáltatások kényeztetik Önt: 
masszázsok, himalájai sóterem, finn és infraszauna szín- és aromaterápiával, kül- és 
beltéri feszített víztükrű medence, Kneipp taposómedence, golfszimulátor... hogy csak 
néhányat említsünk. A szálloda minden bizonnyal megfelel majd elvárásainak: a város 
földrajzi helyzetét, a természeti környezetet, a történelmi múltat és a közelben lévő 
gyógyvíz adta lehetőségeket kihasználva testi-lelki felfrissülést nyújt az idelátogatónak.                                 
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Royal Club Hotel ****        Elérhetőség:
royal club Hotel ****

cím:   2025 Visegrád, Fő u. 92.
Honlap: www.royalclubhotel.hu

foglalás:
telefon: 26/597-100
e-mail: info@royalclubhotel.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés: 
Budapesttől kb. 40 km. A hotel a 11-es 
úton, a Fő út mentén található. 

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 fő részére kétágyas Standard szobában 
félpanzióval, valamint 1-1 szolgáltatás 2 főre az alábbiakból: 
45 perces Jáde köves masszázságy használat vagy 10 perc 
szolárium.

A beltéri és kültéri (szezonális) feszített víztükrű medence, 
meleg vizes medence, gyermek medence, finn és infra szauna 
aroma-, só- és színterápiával, Kneipp taposó medence, 
Himalájai só szoba, valamint fürdőköpeny használata.

A Feldobox Élménykupon az ünnepek kivételével bármikor 
felhasználható.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a 
hotel 10% kedvezményt biztosít a szobaárakból.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 15.00-tól, kijelentkezés 10.00-ig.
� Ingyenes WiFi a hotel teljes területén.
� Babaágy, etetőszék.
� Gyermekeknek 6 éves korig ingyenes, 12 éves korig 
kedvezmény.
� Mozgássérült vendégek fogadására is alkalmas szoba.
� Kamerával őrzött, ingyenes parkoló.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Biliárd, csocsó, ping-pong.
� Kényeztető Algologie testkezelések és különleges masszázsok.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Túra a Fellegvárban, a Királyi Palotában, a Mátyás Király 
Múzeumban, a Salamon-toronynál és a Pilisi erdőben.
� Golf programok a kisoroszi Magyar Golf Clubban (Feldobox 
élménykártyájával 20% kedvezmény).
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K
evés olyan szálloda van hazánkban, melynek nevét kivétel nélkül mindenki a 
klasszikusan tökéletes eleganciával azonosítja. A mindenkori Anna-báloknak otthont 
adó Anna Grand Hotel **** Wine & Vital éppen ilyen. A Balatonfüred történelmi 

belvárosában elhelyezkedő szálloda a Tagore sétánytól 100 méterre található, északról 
a füredi kiserdő határolja. A több mint 200 éves klasszicista stílusú épület falai között a 
kor hangulatát idéző klasszikus, valamint modern design elemekkel berendezett szobák 
egyaránt várják a vendégeket, akiket a legmodernebb wellness szolgáltatások és a díjnyertes 
mesterszakács keze alól kikerülő ínyenc ételköltemények kápráztatnak el. A hotel előtti téren 
található, 1800-ban épült ivócsarnokban a híres balatonfüredi savanyúvizet kóstolhatják meg 
a gyógyulni vágyók. Kivételes eleganciájával, csendes, nyugodt környezetével és a tóparti jó 
levegővel az Anna Grand Hotel varázslatos környezetet biztosít a kikapcsolódásra vágyóknak.
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Anna Grand Hotel **** Wine & Vital  Elérhetőség:
Anna grand Hotel **** Wine & vital

cím:   8230 Balatonfüred,
  Gyógy tér 1.
Honlap: www.annagrandhotel.hu
telefon: 87/581-200
e-mail: reservation@annagrandhotel.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés: 
Budapesttől kb. 140 km. Az M7-es 
autópályán, majd a 71-es úton a 
Balaton északi partján. A hotel Füred 
belvárosában, a Tagore sétánytól 100 
m-re található.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 főre Classic vagy Deluxe kétágyas szobában 
(szabad kapacitástól függően), svédasztalos pezsgős reggelivel, 
fürdőköpeny bekészítéssel, valamint 20 perces mentás-frissítő 
talpmasszázs 2 főre.

Az 1200 m2-es wellness részleg korlátlan használata: 
úszómedence, élményfürdő, jacuzzi, finn szauna 
merülőmedencével, infraszaunák, gőzkabin, élményzuhanyok, 
Kneipp-taposó, jégkút.

A Feldobox Élménykupon bármikor felhasználható, kivéve 
karácsony, szilveszter, március 15., húsvét, pünkösd, október 23, 
és a július 12. – augusztus 20. közti időszakban.

Amennyiben szeretné itt tartózkodását meghosszabbítani, a 
hotel 20% kedvezményt biztosít a napi szobaáraiból és aktuális 
ajánlataiból, kivéve a last minute ajánlatokat.

¥	Hasznos információk:
� A szállás lefoglalásakor a masszázsra is jelentkezzenek be 
időpontra!
� Bejelentkezés 15.00 órától, kijelentkezés 12.00 óráig.
� Díjtalan internet használat.
� Gyermekeknek 6 éves korig ingyenes, 50% kedvezmény 12 
éves korig.
� Az IFA a 18 éven felüli vendégeknek a helyszínen fizetendő.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Személyre szabott terápiák a Biomed Gyógyszalonban.
� 4 sávos automata bowlingpálya.
� 12 lyukú minigolf pálya.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Golf a Royal Balaton Golf & Yacht Clubban.
� Tihanyi kirándulás az Apátságba és a belső tavakhoz.
� Látogatás a Herendi Porcelánmanufaktúrában.
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U
tazzon el az Alföldre, érezze át a végtelen horizont szabadságát, és kényeztesse 
magát wellness szolgáltatásokkal! Töltődjön fel masszázzsal, relaxáljon a fával 
fűtött dézsában, lépkedjen a kneipp taposómedencében, töltődjön fel a finn 

szaunában és ússzon egy jót a kültéri élménymedencében! Lajosmizsén, az Alföld déli 
részén található a Liza Aqua & Conference Hotel *** Superior, ahol a vendégek a belső 
lelki nyugalmat egy valóban minden igényt kielégítő szállodában találhatják meg. Az 
aktív kikapcsolódás kedvelőinek is számos lehetőség biztosított a hotel sportpályáin. 
A napot a szálloda magyaros csárdájában, hangulatos környezetben, remek házias 
fogásokkal koronázhatja meg. Távozáskor, kipihenten és feltöltődve búcsúzhat el a 
kedves, segítőkész személyzettől és a helytől, ahová biztosan visszatér majd.
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Liza Aqua & Conference Hotel ***superior  Elérhetőség:
liza Aqua & conference Hotel ***superior

cím:   6050 Lajosmizse,
  Alsólajos 47/B
Honlap: www.lizahotel.hu

foglalás:
telefon: 76/356-820
e-mail: lizahotel@hotmail.com

 Elhelyezkedés/megközelítés: 
Kecskeméttől 18 km. Budapesttől 75 
km, M5-ös autópályát Cegléd irányába 
a 47-es lehajtónál elhagyva Lajosmizse 
irányában, onnan táblákkal jelezve.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 fő részére kétágyas szobában reggelivel, valamint 
fejenként egy szabadon választott 45 perces masszázzsal.

Jacuzzi, finn- és infra szauna, kneipp-taposó medence 
használata.

A Feldobox Élménykupon szilveszter kivételével bármikor 
felhasználható.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a 
hotel 10% kedvezményt biztosít a további éjszakák árából.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés 10:00-ig.
� Ingyenes WiFi a hotel területén.
� Kamerával megfigyelt parkoló.
� Légkondicionált szobák illetve helyiségek.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Minigolf.
� Focipálya.
� Bocsapálya.
� Biliárd, csocsó, ping-pong.
� Kerékpárbérlés.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Tanyamúzeum.
� Biciklitúra a Pusztatemplom romjaihoz.
� Pecázás a Szászpa horgásztónál.
� Kecskeméten: Arborétum, Vadaspark, Planetárium, Gokart 
pálya, Bowling center.
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V
an úgy, nem is ritkán, hogy legszívesebben menekülnénk. El, el a városból, zaj nélkül, 
parttalan viták nélkül valahová, ahol akár becsukjuk, akár kinyitjuk a szemünket, 
mindenütt harmónia és természetesség vesz körül bennünket. A Tisza Balneum Thermal 

Hotel a Tisza-tó partján, páratlan környezetben váltja valóra a hétköznapok szorításában már-
már elérhetetlennek gondolt álmainkat. Töltsön itt két napot, és érezni fogja, amint arcát, 
testét, lelkét megsimogatja ez a különleges világ, melyet mégis az első pillanattól természetes, 
megérdemelt közegének érezhet. A szobákban szép, letisztult formák, természetes anyagok 
fogadják. Az épület, a tervezés mind a szépség, lazulás utáni szomjunkat táplálja. Először 
élvezze a gyönyörű szálloda kínálta nyugtató, üdítő szolgáltatásokat, a fürdőt, a természetes 
alapanyagból készült kencék által békét hozó masszázst, majd tegyen kirándulást, vagy 
kapcsolja ki magát úgy, ahogyan kedve tartja a Tisza-tó partján.
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Tisza Balneum Hotel ****  Elérhetőség:
tisza balneum Hotel **** 

cím:   5350 Tiszafüred,
  Húszöles út 27.
Honlap: www.balneum.hu
telefon: 59/886-200
e-mail: reservation@balneum.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés: 
Az M3-as autópályán Füzesabonyig, 
majd onnan a 33-as számú főúton 
Debrecen irányába, Tiszafüred 
település előtt jobb kéz felől, 
közvetlenül az út mellett található a 
szálloda.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 fő részére kétágyas szobában reggelivel, valamint 
20-20 perces arcmasszázs, frissítő talpmasszázs vagy relaxáló 
hátmasszázs. 

Balneum SPA, kültéri medence, fitneszterem, fürdőköpeny 
használata, vízitorna, szauna szeánszok (csokis, jeges, 
gyümölcsös, citromfüves, mentás, kávés, stb.).

A Feldobox Élménykupon az ünnepek kivételével bármikor 
felhasználható.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a hotel 
10% kedvezményt biztosít a további éjszakák árából.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés 10:00-ig.
� Díjtalan zárt parkoló.
� Korlátlan internet használat a szobákban.
� Gyermekeknek 6 éves korig ingyenes, 12 éves korig kedvezmény.
� Mozgássérült vendégek fogadására is alkalmas szobák. 
� Félpanzió a helyszínen igényelhető.
� Nyáron gyermekfelügyelet szakképzett óvónővel.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Nemzetközi konyha és a Patrícius Borház széles választéka a 
helyi Platán étteremben.
� Kenu, kerékpár, csónak/motorcsónak bérlés.
� Hajókirándulás, csónakos vízitúra, horgászat.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Kirándulás a Tiszavirág Ártéri Sétaúton.
� Kalandsziget - Tiszafüred (Feldobox élménykártyájával 10% 
kedvezmény).
� Ökocentrum (Európa legnagyobb édesvízi akváriumával).
� Jet-ski, motorcsónak, vízibob és banán a Tisza-tavon a Riviéra 
Vízisportnál (Feldobox élménykártyájával 10% kedvezmény).
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 Elérhetőség:
Ambient Hotel & AromasPA****

cím:  7300 Komló-Sikonda,
  Fürdő u. 5.
Honlap: www.ambienthotel.hu 

foglalás:
telefon: 72/582-060
e-mail: sales@ambienthotel.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Pécstől 18 km-re, a 66-os úton 
Sikondáig. A sikondai tavak elhagyása 
után található a Fürdő utca. 
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A
z Ambient egy különleges hotel, mely a gyönyörű környezet és a wellness 
szolgáltatások mellett egy egészen egyedülálló újdonsággal lepi meg vendégeit, 
ez az első szálloda Magyarországon, mely illat élményekkel kényezteti az ide 

látogatókat. Érzékszerveink közül talán az orrunkat vagyunk hajlamosak leginkább 
elfelejteni, holott a különböző illatok hatása a lelkünkre, kedélyünkre nem lebecsülendő. 
Az illatszobákban nyugalmat és felfrissülést lelhetünk a frissen kaszált fű, az erdőmélyi 
csend, a frissítő fehér virágok, a nyugtató levendula vagy a fenyőerdei levegőzés 
lehetőségét választva. De ha orrunk izgalmasabb kalandra vágyik, kipróbálhatjuk az 
izgató csokoládé illatát is. Az Ambient-ben testünk, lelkünk egyaránt megpihenhet, a 
csodálatos illatok emléke pedig velünk marad, a következő látogatás alkalmáig.
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 fő részére kétágyas superior levegő- vagy illatszobában 
félpanzióval, valamint 30-30 perces tengervíz/vörösboros/tejes-
mézes fürdővel.

Illatszoba felár ellenében foglalható, és az alábbi illatokból 
választhat: frissen kaszált fű, erdőmélyi csend, frissítő fehér virágok, 
nyugtató levendula, fenyőerdei levegőzés, izgató csokoládé.

Aroma SPA korlátlan használata: 3 beltéri medence, nyáron 1 kültéri 
medence, gyermek és babamedence, kültéri jakuzzi, sókamra, 
beltéri/ kültéri finn szauna, aromakabin, gőzkabin, fitness terem, 
naponta vizitorna, fürdőköpeny használat.

A Feldobox Élménykupon a Március 15., Húsvét, Május 1., 
Pünkösd, Augusztus 20., Október 23., November 1., Karácsony és 
Szilveszter kiemelt időszakok kivételével hétköznapokon bármikor 
felhasználható, hétvégén csak minimum plusz 1 éjszaka foglalásával. 

¥	Hasznos információk:  
� Bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés 10:00-ig.
� Gyermekeknek 6 éves korig ingyenes, 14 éves korig kedvezmény.
� Ingyenes WiFi az egész épületben.
� Díjtalan parkolási lehetőség.
� Grillterasz nyáron.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Kerékpárbérlés.
� Gyermekmedence, játszószoba, kültéri játszótér.

 ¥	Programlehetőségek a közelben
� Mánfai Árpádkori templom, Melegmányi völgy, 
Püspökszentlászlói arborétum.
� Mecsextrém park (Feldobox élménykártyával 10% kedvezmény).
� Látogatás Pécsre, a Siklósi vagy a Szigetvári várhoz.

Ambient Hotel & AromaSPA****



S
imontornyán egy óriási francia kertben áll egy csodálatos szecessziós kastély, melyet, ameddig a 
szem ellát lankás szőlődombok, erdők és gyönyörű tájak vesznek körül. A Fried Kastély mára elegáns, 
minden igényt kiszolgáló wellness szállodaként fogadja a világtól elvonulni vágyó vendégeket, akik az 

itt eltöltött idő után újjászületve és feltöltődve térhetnek vissza a mindennapokhoz. A modern kor kényelmét 
sem kell nélkülöznie, hiszen a Wellness és Fitness Központ lehetővé teszi Ön számára a valódi felfrissülést. 
A beltéri úszómedence, a kültéri, csúszdás körmedence, a kültéri jakuzzi, beltéri pezsgőfürdő medence, 
a finn, az aroma és az infra szauna, a gőzkabin, az aroma tepidárium, az élményzuhany, a fitneszterem és 
a napozóterasz mind a kikapcsolódást szolgálja. A fáradt test, a kimerült lélek és az igénybevett szellem 
számára pedig mi jelenthetne nagyobb örömöt, mint egy kiadós masszázs. Sőt azt is eldöntheti, hogy a 
birtok mely épülete áll szívéhez legközelebb, és hol szeretné eltölteni az ajándékba kapott éjszakát: a 
romantikus Kastélyban, az elegáns Liliom szárnyban, vagy a családias Vadászházban?
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Fried Kastély Szálloda**** és Étterem  Elérhetőség:
fried Kastély szálloda**** és étterem

cím:  7081 Simontornya,
  Malom út 33.
Honlap: www.friedhotel.hu 

foglalás:
telefon: 74/486-560, 30/742-3091
e-mail: info@friedhotel.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Szekszárdtól 50 km, Balatontól 40 km.  
Budapesttől az M6-os autópályán 
Dunaföldvár központjáig, majd Cece 
irányába letérve Simontornyáig a  
61-es számú főúton.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka szállás kétágyas szobában reggelivel, 
valamint fejenként 30 perc frissítő svédmasszázzsal.

Wellness részleg: beltéri úszómedence, kültéri körmedence 
csúszdával, pezsgőfürdő medence, kültéri jacuzzi, finn, aroma 
és infra szauna, gőzkabin, aroma tepidárium, élményzuhany, 
fitness terem, napozóterasz. 

A Feldobox Élménykupon bármikor felhasználható a következő 
időpontok kivételével: kiemelt és ünnepi időszak, valamint az 
Ozora fesztivál időszaka alatt.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, 
a Fried Kastély Szálloda 15% kedvezményt biztosít a további 
éjszakák árából. 

¥	Hasznos információk:  
� 6 éves korig ingyenes.
� Saját zárt parkoló.
� Étterem helyben.
� Ingyenes WIFI a szálloda területén.
� Térítés ellenében további szolgáltatások: szolárium, 
kozmetika, kezelések, aroma fürdő.

¥	Programlehetőségek helyben:
Borkóstoló a szálloda saját borospincéjében, sétakocsikázás, 
biliárd, asztalitenisz, asztali foci, strandröplabda pálya, 
lengőteke, játszótér, íjászat, Wellness és Fitness Központ.
 

¥	Programlehetőségek a közelben:
Simontornyai vár, Ozorai Pipó-vár, Dégi kastély megtekintése, 
Tamási termálfürdő, kerékpár- és gyalogtúra, várlátogatás, 
vadászat, horgászat. 43



                              

A kecskeméti Gokart Hotel és a mellette lévő gokart pálya a wellness netovábbját 
kínálja azok számára, akiknek a kikapcsolódás egyet jelent a sebesség mámorával. 
Bár első hallásra furcsának tűnhet, de Magyarország legnagyobb és legmodernebb 

gokart pályáján róni a köröket sokaknak valóban „általános jóérzéssel párosuló testi-
lelki harmóniát” nyújt. A hotel szép, vidám és modern, stílusa a gokart pályára csábít. 
Ám ejtsünk szót a wellness-ről a szó klasszikus értelmében is. A szállodai tartózkodás 
és gokartozás mellé meghívjuk Önöket a Kecskeméti Fürdőbe is, ahová nem hallik a 
motorok zúgása, és számos medence, jacuzzi és buzgár által szabadulhatnak meg az 
út porától. Jöjjenek hát, és kössék össze a lazulás különféle fajtáit, a gyorsulás, majd a 
lassulás felejthetetlen élményét!
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Gokart Hotel**** & Kecskeméti Fürdő  Elérhetőség:
gokart Hotel****

cím:   6000 Kecskemét,
  Szent László krt. 64.
Honlap: www.gokarthotel.hu

foglalás:
telefon: 76/505-175
e-mail: info@gokarthotel.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés: 
Budapesttől kb. 90 km-re. Az M5-ös 
autópályán, majd az 54-es főúton. 
A második lehetőségnél balra 
kanyarodva a Szent László körútig.  

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére egy éjszaka standard kétágyas szobában reggelivel, 
valamint egy-egy menet gokartozás, és egy-egy egész napos 
belépőjegy a Kecskeméti Fürdőbe, mely tartalmazza az 
élményfürdő, termálfürdő és a versenyuszoda használatát.

Az ajánlat tartalmazza a regisztrációt, a maszkot és a bukósisakot 
a gokartozáshoz.

A Feldobox Élménykupon az ünnepek kivételével bármikor 
felhasználható.

¥	Hasznos információk:
� A szállodába bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés 11:00-ig.
� A Gokart Hotelben kapják meg a fürdő belépőt.
� 1 menet gokartozás 8 perces.
� Birel gyártmányú, 9,5 Le-s Honda motorokkal felszerelt 
gokartok.
� Télen a gokartozás szünetel, és a Kecskeméti Fürdő csak 
részlegesen van nyitva.
� Díjtalan parkoló használat. 
� Ingyenes Wifi az egész épületben. 

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Katona József Színház.
� Cifrapalota.
� Kecskeméti Repülőnap.
� Ebéd a Fekete Gólya Étteremben (Feldobox élménykártyájával 
5% kedvezmény).

¥	Nyitva tartás:
� A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor
felhasználható a hotel szabad kapacitásától függően.
� Gokart Stadion: minden nap 9:00-20:00.
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A
wellness lényege, hogy valami olyasmivel kényeztessük testünket és lelkünket, amit a 
hétköznapokban pénz, idő vagy egyéb okok miatt nem engedünk meg magunknak. Egyszóval, a 
wellness a test és a lélek ünnepe. Ahhoz, hogy ezt kellően átérezzük, olyan helyet válasszunk, amely 

messze van megszokott világunktól, de ugyanakkor nem is lehetne közelebb Budapest központjához, 
és ahol most Ön is két, felejthetetlen napot tölthet el. A Boscolo Residence Önt és partnerét nagyon 
tágas és modern, ötcsillagos apartmannal várja, ahol kényelmesen töltheti el ezt a különleges üdülést. 
Felejtse ott magát a Boscolo Budapest***** Spa & Wellness részlegében, ahol luxus körülmények 
között fiatalíthatja meg testét és lelkét. Ha kedve van, a fürdő után zongorajáték mellett kortyolgathatja 
teáját a görög, latin, reneszánsz és barokk stílusjegyeket ötvöző New York Kávéházban. Ébredés és egy 
finom reggeli után pedig belevetheti magat a főváros pezsgő életébe, és élvezheti a városnézést vagy 
vásárolgatást. Ha valódi luxusra vágyik, most az Öné lehet, ne szalassza el!
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Boscolo Residence  Elérhetőség:
boscolo residence

cím:  1073 Budapest, Osvát utca 2-8.
Honlap:
www.budapest.boscolohotels.com/residence 

foglalás:
telefon: 1/424-4700
e-mail: 
reservation.residence@newyork.boscolo.com

 Elhelyezkedés/megközelítés:
A Blaha Lujza tér közelében található 
a Boscolo Residence, az Erzsébet 
körúttal párhuzamosan. A mélygarázs 
bejárata az Osvát utcában ki van 
táblázva.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka kontinentális reggelivel a Boscolo 
Residence egyik luxus apartmanjában, valamint 1 alkalom 
belépő 2 fő részére a Boscolo Spa & Wellness-be.

A wellness részleg a Boscolo Budapest***** hotelben 
található, ami közvetlenül megközelíthető a Boscolo 
Residence-ből, és a következő szolgáltatások vehetők igénybe: 
relaxáló medence, gőzfürdő, szauna, tea lounge, minden nap 
09:00 – 21:00 között.

Feldobox Élménykupon egész évben felhasználható, a szabad helyek 
függvényében, kivéve a Forma I. és EPCA rendezvények idején, 
valamint December 30. – Január 1. közötti időszakban.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt-tartózkodását, a 
Boscolo Residence 15% kedvezményt biztosít a napi szobaárakból.  

¥	Hasznos információk:  
� Bejelentkezés 15:00 órától, kijelentkezés 12:00 óráig.
� TV, telefon, ingyenes wifi, laptop méretű széf, szobaszerviz.
� Konyha teljes felszereltséggel.
� Babaágy és vendégágy igényelhető.
� Kisállattartási lehetőség és mélygarázs díj ellenében.

¥	Programlehetőségek helyben:
� New York Kávéház és New York Salon fine-dining étterem.
� Kezelések és masszázsok térítés ellenében.
� Fitness terem.

 ¥	Programlehetőségek a közelben
� Tropicarium - Oceanarium (Feldobox élménykártyájával 15% 
kedvezmény).
� Hajós városnézés a Dunán (Feldobox élménykártyájával 10% 
kedvezmény a Legenda partnerünknél).
� Új Színház (Feldobox élménykártyájával 10% kedvezmény a 
saját székhelyi előadásokra).
� Múzeumok, Opera, koncertek, Andrássy út, Liszt Ferenc tér.
� Corvin, Aréna, Westend bevásárló központok. 
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A
kikapcsolódásnak több módja van: pihentető, fiatalító masszázs, gasztronómiai 
élmény, szép tájak felfedezése, jó borok kortyolgatása, fürdő vagy szauna. Ha úgy 
érzi, ez mind egyszerre jár Önnek, látogasson el Magyarország egyik legnagyobb 

nevű és legpatinásabb borászatához, a villányi Bock Pincészethez, ahol várja a Hotel 
Ermitage****, amely külön világot teremtett a szőlő köré. Adja át magát az intenzív 
kényeztetésnek, irány a Wellness & Spa részleg! Esti borozás előtt tapasztalja meg 
azt is, milyen, ha a szőlő a testét fiatalítja, s vegyen részt egy boros testkezelésen. 
Az élménymedence, szauna és gőzkabin után várja az Óbor Étterem, ahol a 
csúcsgasztronómiával való kiadós találkozást élheti át. Ezek után nyisson ki partnerével 
egy üveg Bock bort, s gyönyörködjenek Villány csodaszép lankáiban!
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Bock Hotel Ermitage****  Elérhetőség:
bock Hotel ermitage****

cím:  7773 Villány, Batthyány u. 15.
Honlap: www.bock.hu 

foglalás:
telefon: 72/492-919, 30/997-5600
e-mail: recepcio@bock.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Az M6-os autópályáról a 6. számú 
kijáratán Szederkény/Villány/ Bóly 
irányába kell lejönni, innen 7 km 
Villány szívéig.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:

2 főre 1 éjszaka 4 csillagos standard szobában reggelivel + 50 
perc aromaterápiás/szőlőmagolajos/portugieseres masszázs 
vagy energetizáló borterápia kezelés.

A Wellness & Spa használata: élménymedence, pezsgőfürdő, 
gőzkabin, finn és infraszauna, jégkút.

A program tartalmaz egy vezetett pincelátogatást is. 

A Feldobox Élménykupon az ünnepek kivételével bármikor 
felhasználható.

¥	Hasznos információk:  

� Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
� Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 11:00 óráig.
� Papucs és fürdőruha használata kötelező a wellness részlegben.
� Fürdőköpeny biztosított kaució ellenében.
� Wifi, síkképernyős TV, széf.
� Akadálymentesített.
� Gyermekágy, pótágy igényelhető.
� Zárt, őrzött, bekamerázott parkoló.

¥	Programlehetőségek helyben:

� Vacsora az Óbor Étteremben.
� Pincelátogatás minden nap 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 és 
18:00 órakor.
� Borkóstoló programokra 10% kedvezmény Feldobox 
élménykártyával.
� Gyermekjátszó.

 ¥	Programlehetőségek a közelben

� Siklós-Villányi borút. 
� Templom-hegyi kőbánya.
� Villányi borfesztivál. 49



A
test és a lélek megújulásának fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, és ki 
ne szeretné kényeztetni magát időről időre úgy, hogy semmire nem kell gondolnia, 
csak élveznie kell a kötelességektől távol töltött idő és egy különleges hely lelket 

megújító és testet frissítő atmoszféráját és szolgáltatásait?
A Hotel Caramell Bükfürdőn az ország első számú holisztikus wellness szállodája, 
ahol mindenkit szívesen látnak, akinek tudata és teste szépülésre szomjazik. Töltsön 
el partnerével itt egy hétvégét! Frissítő masszázs, élményfürdő, török gőzfürdő 
aromaterápiával, sóbarlang... Válogasson kedvére ennek a csodálatos légkörű helynek 
pompás szolgáltatásai közül, csemegézzen a kiváló konyha remekeiből, hajtsa álomra 
fejét a kényelmes ágyon, és térjen vissza otthonába új energiákkal feltöltve!
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Hotel Caramell****  Elérhetőség:
Hotel caramell****

cím:  9740 Bükfürdő, Európa út 18.
Honlap: www.caramell.hu 

foglalás:
telefon: 94/558-030
e-mail: info@caramell.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Bükfürdő Szombathelytől 25 km, 
Soprontól 47 km távolságra fekszik. 
Könnyedén megközelíthető autóval a 
84-es, 86-os és 87-es főutakról.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2 fő részére standard kétágyas szobában 
büféreggelivel, 15-15 perces frissítő masszázzsal, valamint 1-1 
szelet házi süteménnyel a Villa Rosato cukrászdában. 

A fitnesz és a wellness részleg korlátlan használata az 
érkezés és elutazás napján is 07-21 óráig: beltéri medence, 
élményfürdő, finn szauna, infraszauna, török gőzfürdő 
aromaterápiával, tepidárium színterápiával, sóbarlang.

A Feldobox Élménykupon az ünnepek kivételével bármikor 
felhasználható. 

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a 
hotel 15% kedvezményt biztosít a szobaárakból. Amennyiben 
vacsorás félpanziót is foglal, a hotel ajándéka egy könnyű ebéd 
a Mandala étteremben.  

¥	Hasznos információk:  
� Bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés 11:00-ig.
� Gyerekeknek 2 éves korig ingyenes, 2-14 év között 50% 
kedvezmény.
� Ingyenes, kamerával megfigyelt parkoló.
� Wifi a szálloda teljes területén.
� Ingyenes transzfer járat a Büki Gyógyfürdőbe.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Animációs programok heti 5 napon: fitnesz- és keleti 
mozgásos gyakorlatok: jóga, stretching, thai-chi, vízitorna, 
erősítő torna, gerinctorna, szaunafeltöltések, nordic walking.
� Élőzene heti három este.
� Kristály Torony Kalandpark és mászópálya.
� Villa Rosato Cukrászda.

 ¥	Programlehetőségek a közelben:
� Büki Gyógyfürdő.
� Kerékpár túrák. 51



Z
alakaros nem véletlenül az egyik legnépszerűbb üdülőváros hazánkban. A Balaton 
közelsége, a termálvíz varázslatos hatása, valamint a szolgáltatások kiemelkedő 
színvonala miatt a külföldiek körében is népszerű ez a gyönyörű helység. 

Ide várja vendégeit a Club Karos Spa, amely – bár különálló szállodarész – a Hotel Karos 
Spa által nyújtott kifogástalan wellness lehetőségekkel kényezteti a látogatókat. A csendes, 
teraszos, nappalis, külön hálós lakosztályokban még a csapból is termálvíz folyik. Ha ön 
szívesen választaná a helyszínt családi nyaralás célpontjául, a gyermekek részére is számtalan 
szórakozási és időtöltési lehetőség adódik a gyermekmegőrzőtől a játszóházon át a gyermek 
wellness részlegig. A felnőttekre olyan relaxáló élmények várnak, mint a 2 kültéri, 5 beltéri 
úszó- és élmény medence, termálfürdő, jakuzzi, örvényfürdő, finn szaunák, infraszauna, 
bioszauna, gőzfürdő, jégbarlang, fittness terem és természetesen a masszázs lehetőségek.
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 Elérhetőség:
club Karos spa****

cím:  8749 Zalakaros, Alma utca 3.
Honlap: www.wellnessgyerekkel.hu 

foglalás:
telefon: 1/248-1896, 30/202-5292,  
  30/395-0722
e-mail: foglalas@clubkaros.hu,   
  info@clubkaros.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapest felől az M7-es autópályán 
200 km-re, Soprontól a 84-es úton 
indulva 154 km-re, Nagykanizsától a 
7-es úton 17 km-re.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:

1 éjszaka 2 fő részére superior lakosztályban reggelivel, 
valamint 1-1 kényeztető szolgáltatás a következőkből: 15 
perces svéd- vagy gyógymasszázs, vagy 20 perces aromafürdő.

A Hotel Karos Spa Wellness részlegének korlátlan használata: 
2 kültéri, 5 beltéri úszó- és élmény medence, gyerekmedencék, 
termálfürdő jakuzzi, örvényfürdő, finn szaunák, infra szauna, 
„profi” szauna, bioszauna, gőzfürdő, jégbarlang, fittness terem.

A Feldobox élménykupon az ünnepek kivételével egész évben 
bármikor felhasználható a szállodával előre egyeztetett 
időpontban, a szabad helyek függvényében.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, a 
hotel 15% kedvezményt biztosít a további éjszakák árából. 

¥	Hasznos információk:  

� Bejelentkezés 16:00 órától, kijelentkezés 12:00 óráig.
� Fürdőköpeny, szobaszéf, hűtőgép, hajszárító, internet, TV, 
DVD lejátszó, mini hifi.
� Babaágy ágyneművel, fürdetőkád, pelenkázólap.
� Ingyen gyermekfelügyelet és játszóház.

¥	Programlehetőségek helyben:

� Éden Étterem, Hajóbár.
� Segway, Nordic Walking, kerékpár túrák.

 ¥	Programlehetőségek a közelben

� Városnézés a Mini Expresszel.
� Kertmozi június közepétől augusztus végéig.
� Gránit Gyógy- és Termálfürdő
� Zalakarosi kilátó.
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Club Karos Spa****
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Sikerült választania?
Kellemes kikapcsolódást kívánunk!
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Folyamatosan bővítjük kínálatunkat, így lehet, hogy még több 
program között is válogathat. A már Önnél levő nyomtatott 

katalógusban nem tudjuk az év közben induló új lehetőségeket 
feltüntetni, de megtesszük honlapunkon. Látogasson el oldalunkra, 

nézze meg került-e új program ebbe a csomagba! Videók és 
élménybeszámolók között is böngészhet.

www.feldobox.hu

Hírek és újdonságok a Facebook oldalunkon is!

Miután felhasználta ajándékát, töltse ki 
elégedettségi kérdőívünket honlapunkon, 
vagy a mellékelt papír kérdőíven. A kitöltők 
között minden hónapban egy Kastélyszálló 
ajándékot sorsolunk ki!



PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy garantáltan szívdobogtató élményre.

BORPROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK 50

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy kellemes utazásra a bor világában.

Meghívás 2 vagy 3 részére egy 
időutazásra, romantikus vacsorával 
és kastélyszállós éjszakával. 

KASTÉLySZÁLLó KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK12

Meghívás egy vidám programra
2-14 éves gyerekeknek és családjuknak.

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK

Meghívás 2 fő részére 
egy háromfogásos ebédre vagy vacsorára.

AUTENTIKUS ÉTTEREM
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK30

Kikapcsolódás csomag 2 fő részére:
1 éjszaka 4-5 csillagos szállodában,

wellness programokkal.

25 SZÁLLODA KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK

Meghívás 2 fő részére egy exkluzív 
gasztronómiai élményre.

20 GOURMET ÉTTEREM 
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK 

Meghívás 1 vagy 2 fő részére egy kényeztető 
programra, hölgyeknek vagy uraknak. 

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT

PROGRAM ÉS TANFOLyAM 
KÖZÜL VÁLASZTHAT80

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy új hobbi felfedezésére.

1-4 éjszakás üdülés 2 főnek, 
különleges programokkal.

35 ÚTI CÉL KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK ÍNyENC PROGRAM 

KÖZÜL VÁLASZTHATNAK70

Meghívás 2 fő részére egy különleges 
ízutazásra, számos étel és ital 
különlegesség felfedezésére.

Tematikus ajándékdobozokÉlményajándékaink

120140

100

100

Meghívás 1 vagy akár több főnek egy felejthetetlen 
kalandra, földön, vízen vagy levegőben.

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT
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Fantáziadús programok Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen

Energikus feltöltődés Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT

Harmonikus kikapcsolódás Szabadidő, Wellness 
és Gasztronómia területen

Vegyes ajándékkártyák

bővebb információ: www.feldobox.hu

harmónia
ajándékkártya

Fontos információk / felhasználási feltételek

�	Az Ön Feldobox Élmény-Kuponja 2008. december 31-ig érvényes. Az Élmény-Katalógusban 

részletesen bemutatott szolgáltatásokra használható fel, a szolgáltatást nyújtó partnereink 

szokásos nyitvatartási idejében, és foglaltságuk függvényében. 

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, közölje vele, 

hogy Ön egy Feldobox Élmény-Kupon birtokosa és adja meg a Kupon sorszámát is.

�	Amennyiben partnerünk a kívánt idôpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele 

másik idôpontot, vagy választhat másik programot az Élmény-katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át a megfelelôen kitöltött Kupont partnerünknek. A 

nem megfelelôen kitöltött Kuponokat partnereink visszautasítják. A Kuponra fokozottan 

ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehetô 

igénybe, és az elvesztett Kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelôsségére veszi igénybe (bizonyos partnereink errôl 

nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele elôtt). A Kupon felhasználója semmilyen 

esetben nem vonhatja felelôsségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a Kupon 

felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért. 

�	A Feldobox Élmény-Kupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 

készpénzre és nem váltható vissza. 
�	Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkrôl, általános feltételeinkrôl, 

termékeinkrôl, kérjük látogasson el weboldalunkra (www.feldobox.hu) vagy keressen fel a 

06 1 785 56 70-es telefonszámon.

harmónia

ajándékkártya

Fontos információk / felhasználási feltételek

�	Az Ön Feldobox Élmény-Kuponja 2008. december 31-ig érvényes. Az Élmény-Katalógusban 

részletesen bemutatott szolgáltatásokra használható fel, a szolgáltatást nyújtó partnereink 

szokásos nyitvatartási idejében, és foglaltságuk függvényében. 

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, közölje vele, 

hogy Ön egy Feldobox Élmény-Kupon birtokosa és adja meg a Kupon sorszámát is.

�	Amennyiben partnerünk a kívánt idôpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele 

másik idôpontot, vagy választhat másik programot az Élmény-katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át a megfelelôen kitöltött Kupont partnerünknek. A 

nem megfelelôen kitöltött Kuponokat partnereink visszautasítják. A Kuponra fokozottan 

ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehetô 

igénybe, és az elvesztett Kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelôsségére veszi igénybe (bizonyos partnereink errôl 

nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele elôtt). A Kupon felhasználója semmilyen 

esetben nem vonhatja felelôsségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a Kupon 

felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért. 

�	A Feldobox Élmény-Kupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 

készpénzre és nem váltható vissza. 
�	Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkrôl, általános feltételeinkrôl, 

termékeinkrôl, kérjük látogasson el weboldalunkra (www.feldobox.hu) vagy keressen fel a 

06 1 785 56 70-es telefonszámon.

energia
ajándékkártya

harmónia

ajándékkártya

fantázia

ajándékkártya

energia

ajándékkártya

Fontos információk / felhasználási feltételek

�	Az Ön Feldobox Élmény-Kuponja 2008. december 31-ig érvényes. Az Élmény-Katalógusban 

részletesen bemutatott szolgáltatásokra használható fel, a szolgáltatást nyújtó partnereink 

szokásos nyitvatartási idejében, és foglaltságuk függvényében. 

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, közölje vele, 

hogy Ön egy Feldobox Élmény-Kupon birtokosa és adja meg a Kupon sorszámát is.

�	Amennyiben partnerünk a kívánt idôpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele 

másik idôpontot, vagy választhat másik programot az Élmény-katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át a megfelelôen kitöltött Kupont partnerünknek. A 

nem megfelelôen kitöltött Kuponokat partnereink visszautasítják. A Kuponra fokozottan 

ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehetô 

igénybe, és az elvesztett Kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelôsségére veszi igénybe (bizonyos partnereink errôl 

nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele elôtt). A Kupon felhasználója semmilyen 

esetben nem vonhatja felelôsségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a Kupon 

felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért. 

�	A Feldobox Élmény-Kupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 

készpénzre és nem váltható vissza. 
�	Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkrôl, általános feltételeinkrôl, 

termékeinkrôl, kérjük látogasson el weboldalunkra (www.feldobox.hu) vagy keressen fel a 

06 1 785 56 70-es telefonszámon.

fantázia
ajándékkártya

harmónia

ajándékkártya

fantázia

ajándékkártya

100

100

100

felfedező utazás
nagy utazás

Álomutazás

Feldobox utazás ajándékok

3
exkluzív
ajándék!

A Feldobox utazás ajándékok az igazán 
kiemelkedő alkalmakra szólnak. 

Hogy hova repül, a megajándékozott 
maga dönti el, hiszen az álmainak 
legjobban megfelelő úti célt 10 
lehetőség közül választhatja ki.

Mindhárom csomagban 
olyan utak találhatók, melyek 
legalább a repülőt és a szállást 
tartalmazzák, 2 fő részére.
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Látogasson el honlapunkra: www.feldobox.hu
Æ Részletes információkat talál a Feldobox-ról és partnereiről.
Æ Kedvező feltételek mellett rendelhet ajándékokat: kényelem, -8% és 
ingyenes házhozszállítás!
Æ Havonta frissülő programajánlónkban saját maga számára válogat-
hat számos vonzó árú szabadidős tevékenység között.

Ellátogathat irodánkba, vagy kereshet minket telefonon munkanapokon 
09:00-től 18:00-ig:
budapest, ii. kerület, bem rakpart 56. fsz.1 – tel: 06 1/786 56 70
(a Margit híd budai hídfőjénél)

A következő oldalon szereplő üzletekben is megtalálhatók ajándékaink.
Érdemes megnézni a honlapunkat, mert a lista folyamatosan bővül.

Érdeklődik vagy rendelni szeretne ?

Üzleti negyed

legyen Ön is feldobox viszontértékesítő
Amennyiben érdekli a Feldobox forgalmazása boltjában vagy Web-oldalán, 
keressen fel bennünket telefonon vagy e-mailen (info@feldobox.hu).

legyen Ön is szolgáltató partnerünk
Fantasztikus élményeket kínál a szabadidő, wellness, üdülés és/vagy a 
gasztronómia területén? Ha szeretne bekerülni a Feldobox partneri háló-
zatába, keressen fel bennünket telefonon vagy e-mailen (info@feldobox.hu).

Ajándékozzon élményt az üzleti életben
A cégeknek a Feldobox egy innovatív, praktikus, valódi örömet szerző, 
hatékony ajándékozási lehetőség: üzleti ajándék partnereknek, 
ügyfeleknek, ajándék munkatársaknak... Nagyszerűen használható 
incentive célokra vagy akár nyereményjátékok, promóciók keretében. 
Eredeti ajándék, melyre emlékeznek majd és amely mindenkinek 
tetszik, hiszen a választás szabadságát nyújtja.

Üzletek listája

továbbá az összes media markt, office Depot, 
extreme Digital áruházakban, a tesco 

hipermarketekben és az ibusz utazási irodákban is 
megtalálhatóaik ajándékaink.

§	Debrecen:
 Start Utazás Iroda
§	Diósd:
 Korall Utazási Iroda
§	eger:
 Neckermann Iroda 
 Agria Travel Utazási Iroda
§	gödöllő:
 Sissy Utazási Iroda
§	gyöngyös:
 Momen Tours (TUI)
§	győr:
 Start Utazás Iroda
§	Kecskemét:
 Neckermann Iroda 
§	Keszthely:
 Hatos Utazás (TUI)
§	Kisoroszi
 Magyar Golf Club
§	miskolc:
 Globus Travel (TUI)
§	nagykanizsa:
 Sponzor Tours Utazási Iroda
§	nyíregyháza:
 Vidám Delfin Utazási Iroda
 Start Utazás Iroda
§	Pécs:
 Start Utazás Iroda
 Kreatív Hobby
§	Pilisvörösvár:
 Alhambra Utazási Iroda
§	solymár:
 Dalos Bt. (Tel: 30/982-5994)
§	sopron:
 Blaguss Utazási Iroda
 Classic Tour - Neckermann Iroda
§	szeged:
 Start Utazás Iroda
§	székesfehérvár:
 Start Utazás Iroda
§	szekszárd:
 Romcar Travel Iroda
§	szentendre:
 Ajándékférfiaknak
 Brazilika Utazási Iroda
§	szentes:
 Orsolya Tourist (IBUSZ)
§	szombathely:
 Blaguss Utazási Iroda
§	tatabánya:
 Kreatív Hobby
§	tolna:
 Romcar Travel
§	törökbálint:
 RMC Motor 
§	veszprém:
 Kabala Ajándéküzlet

Simonffy utca 4-6., Halköz üzletház

Gárdonyi Géza utca 18.

Törvényház u. 4.
Bajcsy-Zsilinszky utca 8.

Petőfi tér 16.

Barátok tere 10.

Schweidel u. 19.

Széchenyi tér 14.

Kossuth Lajos utca 2.

Kisoroszi Golfpálya

Szemere utca 20.

Sugár utca 3.

Szent Miklós Tér 7.
Luther utca 5.

Király utca 66.
Bajcsy-Zsilinszky u. 11., Árkád

Fő út 18.

Mátyás K. u.28. (megbeszélt időpontban)

Színház utca 15.
Várkerület 25.

Oroszlán utca 5.

Kossuth utca 8.

Széchenyi utca 18-20.

Kossuth Lajos utca 18.
Rózsa u.2.

Kossuth Lajos utca 12.

Kőszegi utca 27-31.

Győri út 7-9., Vértes Center

Bajcsy-Zsilinszky utca 120.

Bajcsy-Zsilinszky utca 71.

Budapest u. 20-28. Balaton Pláza

Batthyány tér 5-6., Vásárcsarnok I.em.
Fő utca 17., Francia Intézet földszintjén

Hidegkúti út 167., CBA Üzletház

Bécsi út 52-54.
Rákóczi út 39., Csillagvár bevásárlókp.

Árpád út 51-53. (az udvarban)

Vörösmarty tér 5.

Bajcsy-Zsilinszky út 17.
Váci út 1-3., WestEnd City Center
Váci út 1-3., Westend City Center
Teréz krt. 45.

Károly körút 5.
Rottenbiller utca 24.
Madách Imre út 13-14.

Kerepesi út 9.
Práter utca 24.
Blaha Lujza tér 5., Europeum

Ferenc körút 8-10.
Üllői út 15.
Könyves K. Krt. 12-14.

Örs vezér tere 25.

Bercsényi utca 32/b
Október 23. u. 8-10., Allee
Október 23. u. 8-10., Allee

Apor Vilmos tér 11-12
Magyar Jakobinusok tere 4/a.

Váci út 178., Duna Pláza
Pannónia utca 22.
Szent István krt. 24.

Szentmihályi út 131. Pólus Center
Szentmihályi út 131. Pólus Center
Városkapu utca 9.

Pesti út 41/c.

Vak Bottyán út 75., KÖKI Terminál
Üllői út 201

Nagytétényi út 37-43., Campona
Nagytétényi út 37-43., Campona

Bevásárló u. 2.

Gaál Péter utca 9-11.

Andrássy út 37.

József Attila utca 3.

Budapark Keleti 3. 
Szabadság út 37.

§	budapest i. kerület
 Budavár Tours Iroda
 Latitudes könyvesbolt
§	budapest ii. kerület:
 Széphalom - Neckermann Iroda
§	budapest iii. kerület:
 Start Utazás Iroda
 Yes Plusz Utazási Iroda
§	budapest iv. kerület:
 Nettravel.hu Utazási Iroda
§	budapest v. kerület:
 Neckermann Iroda - Vörösmarty tér
§	budapest vi. kerület:
 TUI Utazási Központ
 Pálvölgyi Fotó WestEnd
 Kreatív Hobby
 Overland
§	budapest vii. kerület:
 BLAGUSS Utazási Iroda
 LBT-gyógyászati szaküzlet
 Start Utazás Iroda
§	budapest viii. kerület:
 Neckermann Iroda - Aréna Pláza
 Fortwo Utazási Iroda 
 Budapest Plaza Tánciskola
§	budapest ix. kerület:
 Amazon Travel (TUI)
 Kreatív Hobby
 Ibolya Jegyiroda - Lurdy Ház
§	budapest x. kerület:
 Neckermann Iroda - Árkád
§	budapest xi. kerület:
 Serlegbolt - Balu 2001
 Neckermann-NUR Utazási Iroda
 Kreatív Hobby
§	budapest xii. kerület:
 Thomas Cook - Hegyvidék Központ
 Start Utazás Iroda
§	budapest xiii. kerület:
 Neckermann Iroda
 LBT-gyógyászati szaküzlet
 Dr. Orto Egészségszalon
§	budapest xv. kerület:
 Mini City Tours (TUI)
 Kreatív Hobby
 Metro Áruház
§	budapest xvii. kerület:
 Start Utazás
§	budapest xix. kerület:
 Kreatív Hobby
 Neckermann Iroda - Europark
§	budapest xxii. kerület:
 Esőerdő Utazási Iroda (TUI)
 Kreatív Hobby
§	budapest xxiii. kerület:
 Pacific Travel Utazási Iroda

§	baja:
 Start Utazás Iroda
§	békéscsaba:
 Neckermann Iroda 
§	bicske:
 Üveg, Porcelán, Utazás üzlet
§	budaörs:
 Metro Áruház 
 Lead - Travel (TUI)

feldobox márkabolt (H-P 9:00-18:00)
Budapest, II. kerület, Bem rakpart 56. Fsz.1

        (a Margit híd budai hídfőjénél)
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�	Élménykuponja egy szabadon választható programra jogosítja fel a Feldobox partnerei által 
kínált számos lehetőség közül.

�	A partnerek listáját és a programok leírását ez a katalógus, valamint a Feldobox weboldala is 
tartalmazza. A programjainkat folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük, így előfordulhat, hogy a 
honlapon több lehetőség van feltüntetve, mint a katalógusban. Élménykuponja ezekre is érvényes!

�	Ha valamelyik partnerünk elérhetősége vagy az általa nyújtott szolgáltatás csomag esetleg 
változna, ezeket honlapunkon tesszük közzé. Előfordulhat, hogy egy program megszűnik, ezt 
is honlapunkon tudjuk jelezni. Ebben az esetben kérjük válasszon egy másik lehetőséget a 
széles kínálatból.

�	A jelen katalógusban, az élménykuponon, az ajándékdobozon és a honlapunkon lévő képek 
csak illusztrációk.

�	Amennyiben a kuponon feltüntetett felhasználási idő lejárt, a kupont a partnerek nem 
fogadják el, és a Feldobox nem váltja vissza. Javasoljuk, hogy ne várjon az utolsó pillanatig 
az Önnek legkedvesebb program igénybevételéhez.

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, mondja el, hogy 
Ön egy Feldobox élménykupon birtokosa, és adja meg a kupon nevét is. 

�	A programok és szállások az egyes partnerek szabad kapacitásának és nyitva tartásának 
függvényében foglalhatók le. Amennyiben partnerünk a kívánt időpontban nem tudja Önt 
fogadni, egyeztethet vele másik időpontot, vagy választhat másik programot a katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át partnerünknek a megfelelően kitöltött eredeti kupont 
a kártyával együtt. Kupon és kártya csak együtt érvényesek! A kártyát vissza fogja kapni.

�	Semmiképpen ne kaparja le a kártya hátoldalán található azonosító kódot. Ha a kód láthatóvá 
válik, a kártyát nem fogadják el, és becserélésére nincsen lehetőség. 

�	A nem megfelelően kitöltött kuponokat partnereink visszautasítják. A kuponra fokozottan 
ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehető 
igénybe, és az elvesztett kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelősségére veszi igénybe (bizonyos kaland partnereink erről 
nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele előtt). A kupon felhasználója semmilyen 
esetben nem vonhatja felelősségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a kupon 
felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért.

�	A szállások, a törvény által előírt módon, idegenforgalmi adó (IFA) megfizetését kérhetik a 
helyszínen. Ez általában pár száz forint /fő /éjszaka szokott lenni, összege helyszínfüggő.

�	A Feldobox élménykupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 
készpénzre és nem váltható vissza. 

�	Az oldalakon található minden szöveg és fénykép a szerzői jog védelme alatt áll. Az írások 
bármilyen nemű utánközlése kizárólag a Feldobox írásos engedélyével lehetséges.

�	A katalógusban feltüntetett, extra kedvezmények a Feldobox élménykártya felmutatásával 
vehetők igénybe a partnereink által meghatározott feltételekkel, általános listaárakra 
érvényesek, más akciókra vagy szezonális ajánlatokra nem érvényesek.


