
 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓK 
 

 
 
Helyszín – megközelíthetőség: 
Vital Hotel Nautis Superior**** (www.hotelnautis.hu), 2483 
Gárdony, Holdfény sétány 9. A szálloda a Velencei tó partján fekvő 
négycsillagos, wellness-konferencia hotel.  
 
Időpont: 2019. november 7.  
 

Szállás: Egy- vagy kétágyas elhelyezés, a szoba ára tartalmazza a 
reggelit és egyes wellness szolgáltatásokat: kétszintes 
Wellnesscentrum és Vitalitárium használata (élménymedence, 
gyerekmedence, jacuzzi, finn szauna, szanárium, infraszauna, tepidárium, gőzkabin, sókabin, élmény- és 
masszázszuhanyok, jégkút, kandallós pihenő), fürdőköpeny. A wellness részleg 09:30 - 18:00 között van 
nyitva. A szobák 14:00 óra után foglalhatók el, kijelentkezés 10:00 óráig.  
 
Parkolás: A hotel előtti parkolóban, illetve a hotel zárt parkolójában ingyenes. 
 
Masszázs kezelések: 17:30 – 19:30 között lehet igénybe venni a masszázs szolgáltatásokat, előzetes írásbeli foglalás 
alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a szolgáltatás nem a program része, azt egyénileg kell rendezni (szállással 
rendelkező résztvevőnek a kijelentkezéskor, egyéb esetben a helyszínen). A helyszínen 3 masszőr áll a rendelkezésre. 
 
Napkelte: fissítő masszázs. 25 perc: 5500 Ft, 50 perc 9000 Ft 
Napnyugta: relaxációs masszázs. 25 perc: 5500 Ft, 50 perc 9000 Ft 
Parti sétány: talp és lábmasszázs. 30 perc, 4900 Ft 
Deluxe teljes testmasszázs. 60 perc, 10.900 Ft 
Shea vajas masszázs: 20 perc, 4000 Ft 
Thermo spa masszázs: 30 perc, 3000 Ft 
 
A kezelés külön emailben foglalható le a kezelés pontos megjelölésével a peller@fedprint.hu email címen, a kezelés 
időpontját külön közöljük az érintettekkel. 
 
Étkezések  
Kávészünetek: Kávé, tea, ásványvíz és házi limonádé. A bekészítés helyszíne a konferencia terem előtti folyosó. 
 
Ebéd: Svédasztalos, büfé rendszerű ebéd, amely tartalmaz ötféle előételt, kétféle levest, 8 féle húsos főételt négyféle 
körettel és háromfajta desszertet. A menü úgy kerül összeállításra, hogy az tartalmaz glutén és laktózmentes ételeket 
is, így az érzékenységet nem kell külön jelölni. Az ebédhez egy üveg ásványvíz és kávé (capuccino) jár. 
 
Vacsora: az ételválaszték teljes egészében azonos az ebéddel. A vendégek a vacsorához kapnak két üveg ásványvizet 
és – választás szerint – ½ palack (2 pohár) minőségi fehér, vörös vagy rozé bort, vagy 2 korsó csapolt sört. 
 
A részvételi díj tartalmazza fenti étkezések és italok árát. Minden további egyéni fogyasztást (minibár, külön 
rendelt italok vagy szolgáltatások) a helyszínen, szobafoglalással rendelkező vendégek esetében kijelentkezéskor 
kell kifizetni. A Szövetség az egyéni fogyasztás rendezéséért nem tud felelősséget vállalni. Megértésüket köszönjük. 

 
A bár külön megállapodás szerint 24:00 óráig van nyitva. 
 
A bowling pálya a -1 szinten található. Este 21:30 – 23:30 között van nyitva. A pályahasználat ingyenes. 

 

http://www.hotelnautis.hu/
mailto:peller@fedprint.hu

