
AKCIÓS SZÁLLÁSUTALVÁNY

Hévízi ÉlménynapokHévízi ÉlménynapokHévízi Élménynapok
Hotel Napsugár Hévíz 

3 nap/2 éjszaka 2 fő részére reggelivel,
wellness-thermál vagy Hévízi Tófürdő programmal,

szállodai ismertetővel
39.000 Ft helyett MOST 2x6.000 Ft regisztrációs díjért

Hotel Napsugár*** Hévíz: 8380 Hévíz, Tavirózsa u. 3-5.



SZÁLLÁSUTALVÁNY          

Név 1: ...............................................................................................

Név 2: ...............................................................................................

Értéke 39.000,- Ft helyett most 12.000,- Ft 2 fõ részére

A Club Travel Thermal Kft. partneri együttmûködés 
keretében „Bónuszpihenés”-i lehetõséget kínál ügyfelei 
részére.

Részvételi feltételek:
1. Az akciós utalvány a kiállítás dátumától számított 6 
hónapon belül használható fel a szabad helyek 
függvényében, írásos visszaigazolást követõen. (kivétel 
kiemelt ünnepek)

2. Az akciós szállásdíj elõre utalandó, amely most csak 2 x 
6.000 Ft regisztrációs díjért vehetõ igénybe.

3. Az akciós ajánlatunk igénybevételének feltétele: hogy Ön 
és kedves párja a 33-68 év közötti korosztályba 
tartozzanak és részt vegyenek „Szállodai ismertetõnkön”, 
amely Hévízrõl és hasonló pihenési akciókról szól (kb. 90 
perc). Meg nem jelenés esetén az aktuális árlista szerinti 
teljes ár fizetendõ.

4. Kedvezményes ajánlatunk csak pároknak egy alkalomra 
szól, több utalványt nem lehet összevonni. 

5. Elhelyezés szállodai apartmanokban az elsõ nap           14 
órától az utolsó nap 10 óráig.

6. Idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendõ, ami 2015-ben 
450 Ft/fõ/éj (18 éves kortól).

7. Választható turnusok:  H - K - SZ  •  SZ - CS - P  •  P -SZ -V

Ügyfélszolgálat, idõpontegyeztetés:
Tel.: 70/632-7996, 83/310-355

E-mail: clubtravelheviz@gmail.com

Cím: HOTEL NAPSUGÁR *** HÉVÍZ
8380 Hévíz, Tavirózsa u. 3-5.

„A pihenés mindenkinek jár, most Önökön a sor!”

Reg.sz.:
CT-

Reg. díj utalása: Napsugár Hotel
OTP Bank 11749039-20013341-00000000

A megjegyzés rovatba kérem feltûntetni
az igénybevevõ nevét és regisztrációs számát.

További információk: www.akcioszallas.hu

A CSOMAG TARTALMA:
- 3 nap / 2 éjszaka szállás 2 fõ részére erkélyes vagy teraszos
  egyszobás apartmanokban
- svédasztalos reggeli
- korlátlan wifi internet használat a hotel egész területén
- ingyenes parkolási lehetõség
- szállodai ismertetõ Hévízrõl és hasonló pihenési akciókról
- Hévízi Tófürdõ belépõ vagy egynapos élményfürdõ-program
  a közeli partner Hotel Helios*** szauna, wellness és gyógyfürdõ
  részlegébe 2 fõ részére egy alkalommal

Megrendelés leadása www.akcioszallas.hu weboldalon

Kelt.: ........................ ...............................
utalványozó cég


