Tündérkert Hotel
és Rendezvényközpont ***

15% zľava na všetky pobytové balíky
uvedené na webovej stránke hotela,
zakúpené na recepcii, počas platnosti
zmluvy.
Hotel Tündérkert leží neďaleko mesta Eger, v malebnom
prostredí dedinky Noszvaj. Lesný hotel vo vintage štýle
bol otvorený v roku 2016, sa nachádza v parku kaštieľa
De la Motte a je obľúbeným hotelom rodín zameraných
na aktívny oddych.
36-izbový hotel Noszvaj Tündérkert víta hostí s výhodnými
cenami pre rodiny s malými deťmi a pre pári túžiacich
po romantike. Ponuka pre každého svoje jedinečné,
osviežujúce arborétum, kúpeľný dom s príjemným
oddychom, množstvo rôznych turistických programov
a krásne historické prostredie. 5-hektárový zámocký park,
obklopený pohorím Bükk, "nebeské" borovicové lesy,
s takmer tisíckou chránenými rastlinami a stovkami druhov
exotických zvierat, poskytujú skutočný zážitok po zvuku
mesta a každodenného kolobehu.

Adresa:

Kontakt:

GPS:

3325 Noszvaj
Dobó István u. 10
Hungary

tel.: +36 305 885 744
e-mail: recepcio@tunderkerthotel.hu
web: tunderkerthotel.hu

47°55'56.9"N
20°28'25.5"E

15%-os kedvezményt biztosít a szálloda
honlapján meghirdetett csomag
árakból, az egész tartózkodási időre
a szerződés érvényességi ideje alatt.
A vintage stílusú erdei hotel, a De la Motte Kastély ősfás
parkjában, az aktív pihenést kedvelő családok kedvenc
szállodája.
A 36 szobás noszvaji Tündérkert Hotel kedvező
szobaárakkal, kisgyerekes családoknak és romantikára
vágyó pároknak szóló ajánlatokkal, páratlan szépségű
buja zöld arborétummal, kellemes felfrissülést nyújtó
fürdőházzal, számtalan színes turisztikai
programlehetőséggel, történelmi környezetben várja
az aktív, sportos pihenésre vágyó vendégeket.
Az 5 hektáros kastélypark a Bükk hegység ölelésében,
„égigérő” erdei fenyőivel, közel ezer védett növénnyel,
több száz egzotikus állatfajjal igazán üdítő élményt nyújt
a város zaja és forgataga után.
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15% rabatu na wszystkie pakiety
znajdujące się na stronie internetowej
Hotelu. Rabat dotyczy całego pobytu
zakupionego w kasie w okresie
obowiązywania umowy.
Hotel Tündérkert położony jest w pobliżu miasta Eger,
w malowniczej okolicy miejscowości Noszvaj. Zalesiony
Hotel, urządzony w stylu VINTAGE otwarty w 2016 roku,
znajduje się w parku rezydencji De la Motte i jest
popularnym Hotelem dla rodzin, które doceniają
aktywny wypoczynek.
36-pokojowy Hotel Noszvaj Tündérkert przyjmuje gości
w przystępnych cenach dla rodzin z małymi dziećmi i par
szukających romansu. Dla każdego oferuje wyjątkowe,
odświeżające arboretum, dom zdrojowy z przyjemnym
wypoczynkiem, różnorodne programy turystyczne
i piękne historyczne otoczenie. 5-hektarowy Park
Zamkowy, otoczony górami Bükk, "niebiańskie" lasy
sosnowe, z prawie tysiącami chronionych roślin i setkami
egzotycznych zwierząt, zapewniają prawdziwe wrażenia
i wypoczynek od dźwięków miasta i codziennego życia.
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