
 
 

 
 

Üdülési ajánlat  
 

Hotel Magnólia - Balatonszepezd  
 

www.hotelmagnolia.hu 
 

Hotel Magnólia szálláshelyünk a Balaton északi partján Balatonszepezden, nyugodt, kellemes 
környezetben, a strandtól 300 m-re, a buszmegállótól és a vasútállomástól 200 m-re, a balatoni 

kerékpárút mellett várjuk vendégeinket. Csendes, elkerített, fenyvesekkel árnyékolt területen van 
alkalma kipihenni a hétköznapok zaját. Gondoltunk a kisgyermekes családokra is, részükre 

rendelkezünk gyermekjátszótérrel. 
Autója miatt se fájjon feje, azt zárt parkolónkban elhelyezve, biztonságban tudhatja! 

A felfrissülni vágyóknak fürdőzés is lehetséges, a szállodánktól 300 m-re található strandon. A hotel 
területén napozóterasz balatoni panorámával teszi teljessé a kikapcsolódást. A halak szerelmeseinek 

horgászati lehetőség kínálkozik 200 m-re szálláshelyünktől. 

Kedvezményes Üdülési Ajánlatunk Szakszervezeti tagok részére 
 

Érvényes: Főszezon 2016. június 16-tól - 2016. augusztus 31-ig 

Leander-Üdülőházban  

7 nap / 6 éjszállás félpanziós ellátással 58.000,- Ft/fő 

 Főépületben, Nyaralóházakban 

7 nap / 6 éj félpanzióval 55.000,- Ft/fő 
 

Kedvezményes csomagár tartalmazza: 
 

     - 6 x éjszaka szállás 
- 6 x büféreggeli 

- 6 x vacsora (kétfajta menüválasztási lehetőséggel, kétfogásos vacsora) 
-Klímaberendezéssel nem rendelkező szobákban ingyenesen biztosítunk vendégeink részére 

ventilátort 
- ingyenes WIFI használat 

- ingyenes parkolás, zárt parkolóban 
 

Gyermekkedvezmény:  
(szülőkkel egy szobában) 

 

http://www.hotelmagnolia.hu/
http://www.hotelmagnolia.hu/leander-udulohaz/
http://www.hotelvia.hu/foepulet/


0-3 éves korig ingyenes 
3-12 éves korig 30% kedvezményt biztosítunk 

Idegenforgalmi adó 

350 Ft /fő / éj, mely 18 éves kortól fizetendő 

Háziállat behozható, melynek térítési díja 1.500 Ft/éj 

Klíma felár: 1.500 Ft/nap  

Szálláshelyünk SZÉP Kártya elfogadóhely! 

 

 

Természetesen az elő-és utószezonban is várjuk a szakszervezeti tagok jelentkezését, akár 

hétvégi kirándulásokra is, ezekben az időszakokban 10% kedvezményt biztosítunk a kiírt napi 

árainkból. 

A környék számos felfedezésre váró természeti értékeket rejteget, pl. a Káli-medencében Hegyestű, 
Szentbékkálla kőrengeteg, Tapolca Tavas barlang, Salföld Természetvédelmi Major, Folly Arborétum 
Badacsonyörs. Balatonszepezdtől számtalan kirándulási lehetőség nyílik vendégeink részére, 
Badacsony 18 km, Tihany 22 km, Balatonfüred 24 km, Csopak 28 km, Tapolca 23 km, Szigliget 25 

km. 

 

Amennyiben szálláshelyünk elnyerte tetszésüket, kérem, szíveskedjenek a szakszervezeti dolgozók 
részére továbbítani. 

 

További információval az alábbi elérhetőségeinken 
állunk rendelkezésükre: 

 

 

8252 Balatonszepezd, Honvéd utca 23. 

E-mail: 

info@hotelmagnolia.hu 

mailto:info@hotelmagnolia.hu


hotelmagnoliainfo@gmail.com 

Web: 
 

www.hotelmagnolia.hu 
 

Kövessen minket a Facebookon is,  
ha nem akar lemaradni aktuális híreinkről, kedvezményeinkről! 

 
https://www.facebook.com/hotelmagnoliabalatonszepezd 
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