SZOBÁK • ROOMS • ZIMMER

FAMILIENURL AUB
ALL INCLUSIVE
`` Gelegen in einem ausgedehnten Park direkt am Strand.
`` Ein wunderschöner Panoramablick auf den See und die
Benediktiner Abtei auf der Spitze der Halbinsel Tihany.
`` Der Lido-Flügel wird den speziellen Ansprüchen von
Familien gerecht.
`` All-inclusive – Preis inkludiert die Speisen und Getränke.
`` Lassen Sie Ihre Kinder in der sicheren Kinderlagune
planschen oder fröhliche Stunden auf dem Spielplatz
verbringen, während Sie sich am Strand gemütlich machen
und im warmen, klaren Wasser des Sees schwimmen.
`` Große Auswahl an Aktivitäten, damit Sie in Form bleiben,
wie Tischtennis, Badminton, Kegeln und Strandvolleyball.

ZIMMER UND DIENSTLEISTUNGEN
Hauptgebäude - 277 Zimmer und 24 Appartements
mit Balkon, Bad, Telefon, Kühlschrank, Superior Zimmer
und Appartements mit Klimaanlage.
Klimatisierter Lido-Flügel - 12 Einzelzimmer und
36 Appartements, jeweils mit 2 Zimmern, 1 Badezimmer,
extra Toilette und Balkon.
Zimmer für Raucher und Nichtraucher.
Kostenfreier Parkplatz für Autos und Busse, Internet Corner,
kostenloses WIFI in der Halle, Wäscherei, Safe, Rent-a-car,
Souvenirladen. .
RESTAURANTS
All-Inclusive Restaurant mit üppigem Frühstücks-, Mittagsund Abendbüffet, mit einer großen Auswahl an ungarischen
Spezialitäten.
Coffee Shop und Beach Restaurant mit einer breite Palette
an verschiedenen Kuchen, Snacks und Erfrischungsgetränken.
KONFERENZ UND BANKETT
5 Veranstaltungsräume mit Tageslicht für 8 bis 100 Personen
FREIZEIT UND SPORT
Großer, hoteleigener Strand am Seeufer mit Kinderlagune.
Hallenschwimmbad (25 x 8,5 m), Sauna, Massage.
Spielplatz, Spielzimmer, Animationsprogramme für Kinder
und Erwachsene.
Sport: Schwimmhalle, Beach volleyball, Tischtennis,
Badminton, Kegelbahn nach Terminvereinbarung.
Gebührpflichtig: Windsurfen, Canoe, Tretboot, Segeln,
Minigolf, Gokart, Trampolin, Billarde.
In der Nähe: Reitmöglichkeit, Tennis und Wasserski.
Friseur, Kosmetik, Maniküre, Pediküre.

Lustige Entspannung, Animationsprogramme den ganzen
Tag für Jung & Alt
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H-8230 Balatonfüred, Széchenyi út 26.
Tel: (+36 87) ) 889 500 Fax: (+36 87) 889 535
Dombóvár
balaton.sales@danubiushotels.com, danubiushotels.com/marina
Kaposvár
Nyitva tartás tavasztól őszig
Open from spring to autumn
Geöffnet vom Frühling bis Herbst
ONLINE SZOBAFOGLALÁS
ONLINE BOOKING
ONLINE RESERVIERUNG
danubiushotels.com
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ALL INCLUSIVE CSALÁDI
NYARALÁS
`` Népszerű szálloda közvetlen a Balaton partján, zöld
környezetben, hatalmas saját stranddal.
`` Csodálja meg a szálloda szobáiból a Balatonra és
a Tihanyi Apátságra néző lélegzetelállító panorámát.
`` A kisgyermekes családokat kényelmes apartmanok várják
egy külön épületszárnyban.
`` All-inclusive ellátás: egész nap finom falatok és hűsítő italok
korlátlan fogyasztása.
`` Nyújtózzon el a parton, és élvezze gondtalanul a napsütést!
Gyermeke sem unatkozik majd, sekély vizű lagúna, játszótér
és játékos programok várják még a legkisebbeket is.
`` Számtalan sportolási lehetőség az aktív pihenést
kedvelőknek!

SZOBÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
Főépület - 277 szoba és 24 balkonos apartman, fürdőszoba,
telefon, hűtőszekrény, TV, a superior szobákban
és az apartmanokban légkondicionáló berendezés.
Klimatizált Lido-szárny - 12 egyágyas szoba, 36 lakosztály,
minden lakosztályban 2 szoba, fürdőszoba, extra toalett,
balkon.
Dohányzó és nemdohányzó szobák.
Ingyenes személygépkocsi és buszparkoló, internet sarok,
ingyenes WIFI a hallban, piperemosoda, központi széf,
autókölcsönzés, ajándékbolt.
VENDÉGLÁTÁS
A szálloda étterme all-inclusive ellátással, svédasztalos
reggelivel, ebéddel és vacsorával, Magyarország tájainak
ízeivel kényezteti a vendégeket. A kávézó és a strand étterem
sütemények, snackek és italok széles választékát kínálja.
Rendezvény és konferencia
5 természetes megvilágítású különterem 8-100 fős
teremkapacitással.
Sport és pihenés
saját Balaton-parti strand gyermeklagúnával.
Fedett úszómedence (25 x 8,5 m), szauna, masszázs.
Játszótér, játszószoba, gyermekprogramok, gyermek- és
felnőttanimáció.
Sport programok: strandröplabda, asztalitenisz, tollaslabda,
tekepálya időpont egyeztetés alapján.
Térítés ellenében: szörf, kenu, vízibicikli, vitorlázás, minigolf,
gokart, trampolin, billiárd.
Lovaglás, tenisz és vízisízés a közelben.
Fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr.

Önfeledt szórakozás, vidám animációs programok reggeltől
estig kicsiknek és nagyoknak!

ALL-INCLUSIVE FAMILY
HOLIDAY
`` In a spacious green park directly on the hotel’s huge private
beach.
`` Beautiful views of the lake and the Benedictine Abbey on
top of the Tihany peninsula from the rooms of the hotel.
`` Lido wing especially suited for families.
`` All-inclusive – price covers your food and drink.
`` Let your children splash around in the safe and secure
children‘s lagoon or spend happy hours in the playground
while you stretch out on the beach and swim in the warm,
clear lake.
`` A range of activities to keep you fit, including table-tennis,
badminton, skittles and beach volleyball.

ACCOMMODATION & FACILITIES
Main building - 277 rooms and 24 suites with balcony, bath,
telephone, refrigerator, superior rooms and suites
with air conditioning.
Air-conditioned Lido wing - 12 single rooms and 36 suites.
Each suite comprises 2 rooms, bathroom, extra toilet and
balcony.
Smoking and non-smoking rooms.
Free parking facilities for cars and coaches, internet corner,
free WIFI in the hall, laundry, safe, rent-a-car, souvenir shop.
DINING
All-inclusive restaurant serving an ample buffet breakfast,
lunch and dinner with a great selection of Hungarian dishes.
Coffee shop and Beach Restaurant with an abundant
choice of cake variations, snacks and drinks.
CONFERENCE & BANQUET
5 function rooms with natural light for up to 100 delegates.
SPORT & LEISURE
Spacious private beach on the lake-shore with children’s
lagoon.
Indoor swimming pool (25 x 8,5 m), sauna, massage.
Playground, playing room, activities for children, entertaining
programmes for children and adults.
Sports: beach volleyball, table tennis, badminton, bowling
alley (on appointment).
For extra charge: surf, canoe, paddle boat, sailing, minigolf,
go-kart, trampolin, billard.
Near by: riding, tennis and water-skiing.
Hairdresser, cosmetics, manicure, pedicure.

Enormous fun, enjoyable animation programmes from
morning to evening for young and old!

