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Szállodánk minden szakszervezeti partnerének és azok tagjainak 10 % 

kedvezményt biztosít aktuális ajánlataiból. 

Az ajánlatokban feltüntetett árak még nem tartalmazzák a kedvezményt! 

Szállodánk SZÉP kártya elfogadóhely. 

 

A Két Korona Konferencia és Wellness Hotel a 

Balaton déli partján, a fővárostól mindössze egy órányi 

autóútra - Magyarország egyik legimpozánsabb 

természeti környezetében - helyezkedik el. Családias 

szállodánk egész évben korlátlan wellness 

lehetőségekkel, felszerelt konferencia termekkel, 

kulináris élvezetekkel és szabadidős programok 

végeláthatatlan sorával garantálja a felhőtlen 

kikapcsolódást vendégei számára. 

A 76 szobával rendelkező szálloda minden kedves 

vendégét a „Nyugalom Szigete” adta életöröm, 

pihenés, vitalitás érzésével ajándékozza meg. 

Akár üzleti útját tölti Nálunk, akár kikapcsolódás céljából 

érkezik hozzánk, a kellemes atmoszféra, munkatársaink 

kedvessége és szakértelme, szolgáltatásaink színvonala és 

sokszínűsége Önt is el fogja varázsolni. 

Legyen szó őszi pihenésről, téli kikapcsolódásról, tavaszi 

feltöltődésről, vagy nyaralásról a Két Korona Hotel a 

legjobb lehetőségekkel áll az Ön és Családja 

rendelkezésére. 

Látogasson el a festői szépségű Balatonhoz és élvezze a kikapcsolódást a „Nyugalom Szigetén”! 

 

 

Kedvezményre való jogosultságát kérjük, foglaláskor előre jelezze! A kedvezmény igénybevételéhez, 

érkezéskor kérjük, szíveskedjen felmutatni tagsági kártyáját! A kedvezmény más kedvezményekkel nem 

vonható össze. 
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Tavaszi Wellness Akció a Balatonon 
Hétköznapi feltöltődés 2017.04.17-06.01. között 

Köszöntőitallal, félpanzióval, desszert-, és masszázs 

kuponnal, korlátlan wellness használattal  

már 11.900 Ft / fő / éjtől 

 

 

 

 

 

Tavaszi Wellness Hétvége 

AJÁNDÉK Sütivel, kávéval 
Hétvégi kikapcsolódás 2017. 04.21-05.28. között 

Köszöntőitallal, félpanzióval, korlátlan wellness 

használattal, ajándék kávéval és sütivel, valamint 

késői kijelentkezéssel 

már 12.900 Ft / fő / éjtől 

 

 

 

 
 

 

 

Pünkösdi hosszú hétvége 

Animációs programokkal 
Ünnepi wellness 2017. 06.02-06.05. között 

Köszöntőitallal, félpanzióval, családi animációkkal, 

desszert-, és masszázs kuponnal, korlátlan wellness 

használattal, hétfői késői kijelentkezéssel. 

már 14.500 Ft / fő / éjtől 
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Nyárindító Wellness Akció és 

Előszezoni nyaralás 
 2017.06.05-06.29. között 

Köszöntőitallal, félpanzióval, desszert-, és masszázs 

kuponnal, korlátlan wellness használattal 

már 12.500 Ft / fő / éjtől 

 

 

 
 

 

 

 

Nyárindító Wellness Hétvége 

  

Júniusi hétvége 2017. 06.09-06.25. között 

Köszöntőitallal, félpanzióval, desszert-, és 

masszázs kuponnal, korlátlan wellness 

használattal 

már 13.500 Ft / fő / éjtől 

 
 

 

 

 

 

 

 

Újra Vár a Balatoni Nyár 

 
 Balatoni nyaralás 2017. 06.30-08.31. között 

Köszöntőitallal, félpanzióval, masszázs kuponnal, 

korlátlan wellness használattal. 

már 16.500 Ft / fő / éjtől 

 

 

 

 

Szeretettel várjuk Önöket szállodánkban! 
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