Aktuális Spa csomagajánlatok az MTSZSZ tagok részére

A Thermal Hotel Aquincum Aronia Spa&Wellness központ és a Mérnökök és Technikusok
Szabad Szakszervezet közös együttműködésére való tekintettel szeretettel várunk minden
szakszervezeti tagot aki szeretne feltöltődve, újjászületve visszatérni a mindennapokba.
Szállodánk wellness részlege az európai és az ázsiai fürdőkultúra kezeléseinek legjavát kínálja, így
válik az egészség, életerő, ápoltság, pihenés és stresszoldás központjává.

Frissüljön fel szállodánk megújult arculattal és kezelési menüvel rendelkező Aronia
Spa&Wellnessközpontjában!

Az 1660 m2 wellness és spa, valamint fitness részleg különböző szolgáltatásokat kínál vendégeinknek.
Úszómedence (26°C), két termál medence (38°C és 33°C), pezsgőfürdő (37°C), Kneipp medence
(20°C), szaunák, gőzfürdők kellemes felüdülést ígérnek egy nehéz nap után. Különleges és kényeztető
Gyógy- és testkezeléseket valamint masszázs rituálék széles választéka vehető igénybe. Finn típusú
szauna, infrakabin, gőzfürdő, aromafürdő, pihenő fekhelyek, kényelmesen berendezett masszázs
szobák hangulatos zenével, a legkorszerűbb hatóanyagokat felhasználva, valamint modern gépekkel
felszerelt fitness terem áll a felüdülni, regenerálódni, megszépülni vágyók rendelkezésére.
A Margit-szigeti termálvíz ún. földes-meszes, kalcium, magnézium,hidrogén karbonátos víz. Általános
gyulladáscsökkentő hatású, jótékony mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek esetén. A
termálvízben való rövid fürdőzés kiválóan oldja a mindennapok feszültségét, az egész testet feltölti
életerővel.

Wellness & Fitness kombinált belépők 20 % kedvezménnyel
Napijegy hétköznap
Felnőtt egész napos belépő

H-P

6-22

3 990 Huf

Gyerek belépő (3-12 éves korig)

H-P

8-20

2 590 Huf

Napijegy hétvégén és ünnepnap
Felnőtt egész napos belépő

Szo-V, Ü.

6-22

4 990 Huf

Gyerek belépő

Szo-V, Ü.

8-20

2 790 Huf

10 alkalmas bérletek érvényesek 1/4 évig
10+1 alkalmas felnőtt bérlet hétköznap
10+1 alkalmas felnőtt bérlet hétvégén,
ünnepnapon
10+1 alkalmas felnőtt reggeli bérlet
hétköznap

H-P

6-22

39 900 Huf

Szo-V, Ü.

6-22

49 900 Huf

H-P

6-10

28 900 Huf

10+1 alkalmas felnőtt esti bérlet hétköznap

H-P

18-22

29 900 Huf

Spa kezelés ajánlatok
Frissítő teljes testmasszázs

50’

10 900Huf

Pihentető teljes testmasszázs

50’

10 900Huf

Regeneráló masszázs, egy adott testrészre

20’

5 500Huf

60’
100’

10 900Huf
16 900Huf

Pick and mix
3 kezelés
5 kezelés
 Frissítő talpmasszázs 20’
 Stresszoldó fejmasszázs 20’
 Kondicionáló hátmasszázs 20’
 Holt tengeri só peeling 20’
 Magnéziumos fürdő 20’
 Aromaterápiás fürdő 20’

Az árak 2017.10.01.-jétől visszavonásig érvényesek és az ÁFA-t (27%) tartalmazzák. A The Aquincum Hotel
Budapest Aronia Spa&Wellness Központ az árváltozás jogát fenntartja.
Áraink a következő szolgáltatásokat tartalmazzák:
19 méter hosszú úszómedence, két termálmedence, jakuzzi, nemek szerint szeparált finn szauna, gőzkabin,
kiválóan felszerelt fitness terem használatát.
Érkezéskor minden vendég számára törölközőt és széfet biztosítunk.
Megjegyzés: 16 éven aluli, felnőtt felügyelettel sem látogathatja a wellnesst csendes időszakban (06:00-8:00 és
20:00-22:00).
Az aktuális csomagajánlat egyéb kedvezménnyel nem összevonható!

