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CSOMAGOK 2011 június 13 – augusztus 28-ig 
(Kivéve teltházas/kiemelt időszakok, nemzeti ünnepek, stb.) 

 

FONTOS TUDNIVALÓK 
A szezonok, illetve a csomagokra vonatkozó időintervallumok első napja érkezési napnak, utolsó 

napja utolsó távozási napnak számít.  

A szobákat az érkezés napján 14.00-tól lehet elfoglalni, 

 távozás napján pedig10.00-ig kérjük elhagyni. 

A foglaltság alakulásával összefüggésben az árak illetve a programok változtatásának jogát minden 

csomag tekintetében fenntartjuk! Megértésüket köszönjük. 

 

A szobaár minden esetben tartalmazza alábbi szolgáltatásokat: 

 Bőséges falusi reggeli 

 Szabadidős szolgáltatások használata: finn szauna (meghatározott időpontokban), Techno 

Gym fitneszterem, melegvizes szabadtéri jacuzzi, gyermek játszósarok, csocsóasztal, biliárd, 

darts, asztalitenisz, időjárástól függően szabadtéri medence (általában október végéig üze-

mel) 

 Wi-Fi internet csatlakozási lehetőség az étterem épületében 

 Parkolás 

 

A készlet erejéig, előzetes lekérés esetén az alábbiakat tudjuk biztosítani kisgyermekkel 

érkező családok számára: 

 Babaágy, bili, WC-szűkítő, fürdetőkád, lázmérő, etetőszék, partedli, gyereksarok játékokkal, 

gyerekülés kerékpárhoz, játszótér, pingpongasztal, homokozó, csúszda, hinta 

 Szobáink, valamint éttermünk nemdohányzó helyiségek. 

 

Amennyiben az Ön által lefoglalt csomag nem tartalmazza, úgy térítés ellenében, 

előzetes egyeztetéssel igényelhetők az alábbi szolgáltatások: 

 Főétkezések (plusz ebéd és/vagy vacsora) 

 Masszázs 

 Belépő az igali termálfürdőbe 

 Háztáji gazdaság meglátogatása 

 Kerékpárkölcsönzés (felnőtt- és gyermekkerékpárok) 

 Borkóstoló, pinceszer (5 fő felett) 

 Karaoke, grillparti, langallósütés 

 Íjászat 

 Transzfer 

 

További fizetős szolgáltatásainkról és programjainkról 

házigazdáink készséggel tájékoztatják Önt. 
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Egyéb tudnivalók:  
Gyermekkedvezmény: 0-4 éves korig ingyenes, 4-12 éves kor között 50% kedvezmény (ha nincs 

máshogy jelezve a csomagban). 

A kedvezmény csak szülőkkel egy szobában történő elhelyezés esetén érvényes! 

 

Az ár nem tartalmazza az idegenforgalmi adót (IFA), 

amely külön fizetendő: 200,- Ft / fő / éj (18-70 éves kor között). 

 

Bizonyos programok időjárásfüggők. 

A programokon (kirándulás, állatsimogató,k kerékpározás, stb.) mindenki csak saját felelősségre 

vehet részt. A gyermekekért a szüleik tartoznak felelősséggel. 

Kerékpár használatakor megfelelő sisak viselése kötelező! 

 

A Somogy Kertje Üdülőfalu által egy időben kínált kedvezmények, akciók nem vonhatók össze, azok 

közül adott időszakban a vendég számára mindig a legkedvezőbb alkalmazandó. 

. 

Lemondási feltételek, kötbérszabályzat 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy végleges foglalás lemondása esetén kötbért számolunk fel, melynek 

mértéke a következő: 

Az eredeti időpontot megelőző: 
 15-8 nap között: a teljes fizetendő összeg 30 %-a 

 7-4 nap között: a teljes fizetendő összeg  50 %-a 

 3. naptól: a  teljes fizetendő összeg  100 %-a 

Előlegek 

Szállóvendégeinktől előlegként a szállásdíj 30 %-át, de minimum 1 szobaéjszaka árát kérjük el. Az 

előleget csak abban az esetben tudjuk visszafizetni, ha az érkezés dátuma előtt min. 20 nappal jelzik 

számunkra, hogy a szállást nem tudják igénybe venni. 

Amennyiben egy későbbi időpontban igénybe veszik szolgáltatásainkat, úgy a befizetett előlegek az 

új időpontban egy éven belül felhasználhatóak. 
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Nyári piknik csomag 
(2011. június 13 – augusztus 28.) 

 

Sétáljon, piknikezzen kedvesével a somogyi lankákon, naplementét vagy napfelkeltét nézve, 

romantikus környezetben. 

 

 Üdvözlőital 

 Pezsgős bekészítés a szobában 

 Somogy Kertje piknikkosár 2 fő részére, távcsővel 

 Kockás pléd  a leheveredéshez 

 Pezsgőfürdő a szabad ég alatt 

 Gyertyafényes vacsora 

 Vasárnapi, hétfői, keddi vagy szerdai érkezés esetén egy egy alkalomra szóló, igali 

fürdőbelépőt adunk ajándékba! 

 

A csomag ára, min. 2 éjszaka foglalása esetén 10 900,- Ft / fő / éj, vagyis 

 

43 600,- Ft / 2 fő / 2 éj félpanzióval 

 
 

 

Wellness – Igal termálfürdő 
(2011. június 13 – augusztus 28.) 

 

Frissüljön, gyógyuljon Európa egyik legjobb hatásfokú termálvizében! 

Kétéjszakás csomagunk a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 

 

 Üdvözlőital 

 Szállás félpanziós ellátással (gazdag büféreggeli és vacsora) 

 Egy alkalommal belépő az igali termálfürdőbe 

 Egy alkalommal relaxációs masszázs 

 Vasárnapi, hétfői, keddi vagy szerdai érkezés esetén a félpanzió keretén belül 

gyertyafényes vacsorát kínálunk, csak Önnek, külön felszolgálva! 

 

A csomag ára, min. 2 éjszaka foglalása esetén 11 900,- Ft / fő / éj, vagyis 

 

47 600,- Ft / 2 fő / 2 éj félpanzióval 
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Nyári félpanziós csomagok 2011. június 13 – augusztus 28. között 
 

A csomag ára, min. 2 éjszaka foglalása esetén 8 900,- Ft / fő / éj, vagyis 

 

35 600,- Ft / 2 fő / 2 éj félpanzióval 
 

Szállás FÉLPANZIÓS ellátással - bőséges büféreggelivel és vacsorával, valamint sok-sok 

programmal! 

 

 Minden kedden: szabadtéri bográcsozás (félpanzió keretén belül) 

 Minden szerdán: karaoke est 

 Minden csütörtökön: szabadtéri grillvacsora (félpanzió keretén belül) 

 Animációs programok gyerekeknek és felnőtteknek 

 

 

 

Nyári „all inclusive” csomagok 2011. június 13 – augusztus 28. 
 

A csomag ára, min. 3 éjszaka foglalása esetén 13 990,- Ft / fő / éj, vagyis 

 

83 940,- Ft / 2 fő / 3 éj all inclusive ellátással 
 

 

All inclusive - korlátlan étel- és italfogyasztással! 

Szállás all inclusive ellátással – Tartalmazza a három főétkezést, valamint a főétkezések között 

tízórai és uzsonna /gyümölcsfogyasztás lehetőségét, kávéval vagy teával.  

Italok: csapolt sör, a ház bora, gyümölcslevek, szódavíz, szűrt víz és ásványvíz, házi szörpök 

korlátlan fogyasztással 7.30 – 22.00 óra között 

 

 Minden kedden: szabadtéri bográcsozás 

 Minden szerdán: karaoke est 

 Minden csütörtökön: szabadtéri grillparti 

 Animációs programok gyerekeknek és felnőtteknek 

 

Csomag ára: 

13 990,- Ft / fő / éj – min. 3 éjszakás foglalás esetén, minden szobatípusra. 

 

5 és 6 éjszakás csomagkedvezmény: 

12 990,- Ft / fő / éj 
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