
  
  

KEDVEZMÉNYES KESZTHELYI SZÁLLÁS  
SZAKSZERVEZETI TAGOK ÉS CSALÁDTAGJAIK RÉSZÉRE 

  
Örömünkre szolgált, hogy az elmúlt évben sok szakszervezeti dolgozó és családja 
részére biztosítottuk szálláshelyeinken a pihenésüket, ezúton az 2010. évre 
vonatkozólag is kidolgoztunk részükre kedvezményes ajánlatunkat 
 szálláshelyeinken  a keszthelyi Hotel Viában és Hotel Miniben. 
Szálláshelyünk üdülési csekk elfogadóhely, illetve Ticket Express és 
Sodexoo utalványok beválthatók. 
Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszésüket, kérem, szíveskedjenek a szakszervezeti 
dolgozók részére továbbítani. 
  
1. A Hotel Via szállóban, Keszthelyen, nyugodt környezetben, közvetlen vízparton, 
saját stranddal, a balatoni kerékpárút mellett várjuk vendégeinket.  
2-3-4 ágyas szobáinkból összesen 50 db áll rendelkezésre - melyek megközelítését lift 
teszi egyszerűbbé -, mellette 2 db, legfeljebb 4 személyes apartmanban várjuk a 
pihenni és kikapcsolódni vágyó vendégeket. Szobáink minden esetben fürdőszobával 
és hűtőszekrénnyel rendelkeznek. Kérésére televíziót biztosítunk. 
  
Kedvezményes áraink szakszervezeti dolgozóknak és családtagjaiknak: 
  
Elő-Utó szezoni időszak         2010. április 1.  - június 15. 

2010. szeptember 01. - október 15. 
                                              
 Kétágyas szobában  7 nap / 6 éj  félpanzióval  37.000,- Ft / fő  
                         
  
Főszezoni időszak                     2010. június 16. - augusztus 31. 
  
K étágyas szobában 7 nap / 6 éj félpanzióval   45.500,- Ft /fő 
  
Gyermekkedvezmény:        szülőkkel egy szobában pótágyon: 

         0-3 éves korig gratis 
         3-12 éves korig 40% kedvezmény 
  

Idegenforgalmi adó: 385,- Ft /fő /éj    18 éven felüliek részére a helyszínen fizetendő. 
  
A kiajánlott kedvezményes csomagár tartalmazza: 
6 x  éjszaka szállás 
6 x büféreggeli 
6 x vacsora ( kétfajta menüválasztási lehetőséggel , kétfogásos vacsora) 
4 óra időtartamra ingyenesen biztosítunk kerékpár használatot a balatoni kerékpárút 
megismeréséhez   
  
Szállodánk üdülési csekk elfogadóhely, illetve sodexo és ticket restaurant jegyek 
elfogadása is biztosított. 
  
A szabadidő aktív eltöltéséhez szállodánk adottságai kitűnőek; mini golf, lengő teke, asztali 
tenisz, grill, kerti tűzrakóhely, füves focipálya, napozóágyak nyújtanak lehetőséget. A 
felfrissülni vágyóknak fürdőzés is lehetséges. A halak szerelmeseinek horgászati lehetőség 



kínálkozik. Árnyékos teniszpályáink szép gondozottsággal várják vendégeinket. Közvetlen a 
balatoni kerékpárút mellett helyezkedik el a szálloda, így vendégeink felfedezhetik a közelben lévő 
településeket; kerékpárkölcsönzéssel is rendelkezésükre állunk. 
  
Ezenkívül 80 fő részére alkalmas konferenciateremmel rendelkezünk. 
Szakszervezeti programok, horgászversenyek, sportprogramok, teniszverseny lebonyolítására, 
szervezésére is kiválóan alkalmas a szállodánk, fenti programok szervezésében szívesen állunk 
rendelkezésükre. 
  
  
2. Hotel Mini  
    8360 Keszthely, Honvéd utca 28. 
   www.hotelminikeszthely.hu 
   30/ 281 56 26 
  
Családias hangulatú kis szállodánk, a Hotel Mini Keszthelyen, a Helikon – ligetben, csendes nyugodt 
környezetben, zöldövezetben helyezkedik el, pár lépésre a Balatontól, de közel a városhoz. A szobák 2, 
3, 4 ágyasak saját fürdőszobával, zuhanyzóval, hűtőszekrénnyel és televízióval felszereltek. Összesen 12 
szobával rendelkezünk. 
  
Kedvezményes áraink szakszervezeti dolgozóknak és családtagjaiknak: 
    
2010. március 01. - október 15. 
  
7 nap / 6 éjszaka kétágyas szobában szállás reggelivel:   27.500,- Ft / fő  
  
Gyermekkedvezmény: szülőkkel egy szobában: 

 0-4 éves korig gratis                   
 4-12 éves korig    15.000,- Ft / fő 6 éjszaka reggelivel 

  
Idegenforgalmi adó: 385,- Ft /fő /éj    18 éven felüliek részére a helyszínen fizetendő. 
  
Térítésmentes szolgáltatásaink:  biliárd asztal, asztali tenisz,  darts,  lengő teke, napozóterasz, 
kerti bútor, hinta, mini csúszda. 
   
A szabadidő aktív eltöltéséhez szállodánk adottságai kitűnőek, árnyékos fáink alatt lengő teke, 
asztali tenisz, kerti tűzrakó hely (szalonnasütési, gulyás főzési lehetőség) található. Napozó 
teraszunkon napozóágyak, kerti bútorok szolgálják a vendégek kényelmét. Gyermekeket hinta és 
mini csúszda várja. A felfrissülni vágyóknak a 200 m-re található Helikon strandon fürdőzés is 
lehetséges. A tóparton a halak szerelmeseinek horgászati lehetőség kínálkozik. A balatoni 
kerékpárút közvetlen közelében helyezkedik el a szálloda, így vendégeink felfedezhetik a közelben 
lévő településeket; kerékpárkölcsönzéssel is rendelkezésükre állunk. A hajókikötőből vízi kirándulás 
teheti színesebbé a balatoni nyaralást. Környékünkön több lovarda is található. 
  

                        Üdülési csekket mindkét szálláshelyen elfogadunk!!! 
                  
Családias hangulatú szállodáink fő célja, hogy vendégeink teljes 
megelégedettséggel, felejthetetlen élményekkel távozzanak és a jövőben 
törzsvendégeinkké váljanak! 
  
                                 Érdeklődésére számítunk, fáradozásukat előre is köszönjük: 

                             



Kocsisné T. Orsolya               Kocsis András 
www.hotelvia.hu                                             www.hotelminikeszthely.hu 

Hotel Via                                                                    Hotel Mini 
8360 Keszthely, Balatonpart 15.                      8360 Keszthely, Honvéd utca 28. 

Tel: 0036 30 2815626                                        Tel: 00 3630 2815626 
0036 30 4039425                                                           00 36 30 4039425 

e-mail: info@hotelvia.hu                              e-mail: hotelmini@zalaszam.hu 
 

                                                                                               
 


