
SERVICE4YOU  SZÁLLODÁK
A Service 4 You Hotel Management által üzemeltetett szállodák Magyarország  
közkedvelt régióiban találhatók. 

Családbarát szállodáinkban várjuk gyermekekkel érkező Vendégeinket, ahol  
MóKaland Játszóházak nyújtanak feledhetetlen kikapcsolódást az egész családnak.

Wellness- és gyógyszállodáink teljes körű kényeztetést és kikapcsolódást biztosítanak 
minden kedves Vendégünk számára. 

15%
KEDVEZMÉNY

• 15% kedvezmény a foglalás árából
• Foglaláskor a promóciós kóddal érvényesíthető a kedvezmény
• A foglalás menete: 
 - a szállodák online foglalási rendszerén keresztül  
 - a www.service4you.hu oldal online foglalási rendszerén keresztül

Kellemes pihenést kívánunk!
Service 4 You Hotel Management



Szeretettel várjuk szállodánkba pihenni vágyó Vendégeinket kizárólag 14 éves kor felett!

A szállás árak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák: 
szállás félpanziós ellátással • bőséges hideg-meleg büféreggeli és büfévacsora (alacsony foglaltság 
esetén 4 fogásos menüvacsora) • a büfévacsora a’la carte ebédre vagy vacsorára cserélhető Brix 
Bistronkban (6.325,-Ft értékben) /kivéve főszezonban/ • Bonvital Wellness részleg korlátlan használata 
(élménymedence, jakuzzi, szaunavilág, élményzuhany hang-és fényeffektekkel, pihenőtér) • korlátlan 
Wi-Fi használat • fürdőköpeny használat

BONVITAL WELLNESS & GASTRO HOTEL****SUPERIOR 
HÉVÍZ

BONVITAL WELLNESS & GASTRO HOTEL HÉVÍZ
H-8380 Hévíz Rákóczi utca 16-18.
Tel.: +36 83 900 120
info@bonvital.hu | www.bonvital.hu



TISZA BALNEUM HOTEL****  
TISZAFÜRED
Gyermekkedvezmény: 

6 éves korig térítésmentes, 6-12 éves kor között 50 %, 12-18 éves kor között 25 %
kedvezményt biztosítunk a felnőttek árából, a szülőkkel egy szobában való elhelyezés esetén.

A szállás árak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák: : 
büféreggeli és vacsora (a vacsora italt nem tartalmaz, típusa: svédasztalos vagy a’la carte) • Balneum SPA korlátlan 
használata (2 fedett medence, melyből az egyik termálvizes, 1 átúszó medence, 1 pezsgőfürdő, Kneipp taposóme-
dence, finn szauna, gőzkabin) • kültéri úszómedence használata (május 01. és szeptember 30. között) • fitneszterem 
korlátlan használata • fürdőköpeny használat • Mókaland Játszóház használata • korlátlan WIFI internet használat • 
parkoló használata

Tisza Balneum Hotel****   Tiszafüred
H-5350 Tiszafüred, Húszöles út 27.  
Tel.: +36 59 886 200 | Fax: +36 59 886 205
info@balneum.hu  | www.balneum.hu



Gyermekkedvezmény: 

Szülőkkel egy szobában, pótágyon történő elhelyezés esetén:
0-6 éves korig: ingyenes, 6-14 éves korig: 50 % kedvezmény.

A szállás árak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák: 
svédasztalos reggeli és vacsora • wellness részleg alapszolgáltatásainak korlátlan használata  
(25 méteres úszómedence, gyermekpancsoló, beltéri pezsgőmedence, finn szauna, infraszauna, 
gőzkabin, sószoba, élményzuhany, pihenősziget) • fürdőköpeny használata • játszóház használata 
• díjmentes WIFI a szálloda egész területén

HOTEL YACHT **** WELLNESS & BUSINESS  
SIÓFOK

Hotel Yacht**** Wellness & Business   Siófok
H-8600 Siófok, Vitorlás u. 14.
Tel.: +36 84 696 020, +36 20 394 7772
info@hotel-yacht.hu | www.hotel-yacht.hu



Gyermekkedvezmény:
A szülők szobájában való elhelyezéssel 0-4 éves korig a szállás és az ellátás ingyenes.
4-12 éves korig gyermekenként a kétágyas szobaár egy főre eső részének 50%-a fizetendő.
12-18 éves korig gyermekenként a kétágyas szobaár egy főre eső részének 100 %-a fizetendő.

A szállás árak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák: 
szállás a választott szobában vagy hálóteremben • előre bekésztett ágynemű és törülköző • 
büféreggeli • ingyenes WIFI hozzáférés • ingyenes csomagszoba

MP HOSTEL 
BUDAPEST

MP Hostel Budapest
1072 Budapest VII. kerület, Nyár u. 6.  | Tel: +36 1 413 2555
Tel: +36 1 413 2555
reservation@mphostelbudapest.hu | www.mphostelbudapest.hu



HOTEL FORRÁS***  
ZALAKAROS

Gyermekkedvezmény:
A szülők szobájában való elhelyezéssel 0-4 éves korig a szállás és az ellátás ingyenes.
4-12 éves korig gyermekenként a kétágyas szobaár egy főre eső részének 50%-a fizetendő.
12-18 éves korig gyermekenként a kétágyas szobaár egy főre eső részének 100 %-a fizetendő.

A szállás árak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák
szállás a választott szobatípusban  • közvetlenül a városi fürdő szomszédságában • bőséges büféreggeli •  
3 fogásos menüvacsora • WIFI • ingyenesen használható zárt parkoló • ingyenes klubterem használat

Hotel Forrás*** Zalakaros
H-8749 Zalakaros, Termál u. 6.
Tel.: + 36 93 540 116
info@hotelforraszalakaros.hu | www.hotelforraszalakaros.hu



HOTEL MÓLÓ *** 
SIÓFOK
Gyermekkedvezmény:
A szülők szobájában való elhelyezéssel 0-5 éves korig: ingyenes.
6-13 éves korig: Előszezonban: 7.600,-Ft / gyermek / éj, Főszezonban: 12.000,-Ft / gyermek / éj,  Utószezonban: 7.100,-Ft / gyermek / éj.
13-18 éves korig gyermekenként a kétágyas szobaár egy főre eső részének 100 %-a.

A szállás árak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák
szállás a választott szobatípusban, közvetlenül a Balaton partján • bőséges büféreggeli •  ízletes büfévacsora vagy 
4 fogásos menüvacsora (a létszám függvényében) • a szomszédos Hotel Yacht wellness centrum és szauna világ 
korlátlan használata: 25 méteres úszómedence, gyermekpancsoló, pezsgőmedence, finn szauna, infraszauna, gőz-
kabin, sószoba, pihenősziget, tetőtéri napozóterasz • strand korlátlan használata (a vízmélység 180 cm a partnál, 
gyermekmedence a strandon) • WIFI

Hotel Móló*** Siófók
8600 Siófok, Vitorlás utca 16.
Tel.: +36 84 696 020, +36 20 332 0257
info@hotelmolo.hu | www.hotelmolo.hu



Gyermekkedvezmény:
A szülők szobájában való elhelyezéssel 0-4 éves korig a szállás és az ellátás ingyenes.
4-12 éves korig gyermekenként a kétágyas szobaár egy főre eső részének 50%-a fizetendő.
12-18 éves korig gyermekenként a kétágyas szobaár egy főre eső részének 100 %-a fizetendő.

A szállás árak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák: 
szállás a választott szobatípusban (földszinti vagy emeleti) • síkképernyős TV, hűtő, vízforraló • 
WIFI • bőséges büféreggeli • díjmentes parkolás a szálláshely zárt udvarán

CSERKESZEM PANZIÓ 
CSERKESZŐLŐ

Cserkeszem Panzió Cserkeszőlő
H-5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 16.
Tel: +36 20 255 8401
cserkeszempanzio@tmx.hu | www.cserkeszempanzio.hu



MARBLES
RESIDENCE

MARBLES RESIDENCE 
BUDAPEST

HAMAROSAN.....

A Marbles Residence Budapest belvárosában, a Corvin-Negyed 
szomszédságában található. A főváros látványosságai, kiemelkedő 
éttermei, kedvelt szórakozóhelyei és romkocsmái csupán néhány perc 
sétára találhatóak. 

A kiváló tömegközlekedési adottságokkal rendelkező József körútról 
Budapest nevezetességei könnyen megközelíthetőek. A hotel 28 
apartmannal és 11 hotelszobával várja a kikapcsolódásra vágyó 
Vendégeket. A szálloda közösségi terében található Lobby Bar a nap 24 
órájában egészséges frissítőket, frissen facsart gyümölcsleveket, kávé-és 
teakülönlegességeket, továbbá hazai és nemzetközi borokat, söröket és 
röviditalokat kínál.

Marbles Residence Budapest
H-1085 Budapest, József Körút 82. 
info@marblesresidence.hu



További gyermek elhelyezésére vonatkozó igényét kérjük, írásban jelezze.

Kedvezmény:  A szállodák honlapján szereplő minden aktuális csomagajánlat árából, valamint az egy éjszakára vonatkozó árakból a Dolgozók 
számára 15% kedvezményt biztosítunk, a kiemelt időszakok kivételével. A kedvezmények nem összevonhatók a szállodák által biztosított más 
kedvezményekkel, valamint a különleges kedvezmények esetében nem érvényesíthetők.

Foglalás módja: a szállodák weboldalán elérhető online foglalási rendszeren, vagy a www.service4you.hu oldalon keresztül. Szállodáink a 
foglalásokat szabad kapacitásuk függvényében tudják teljesíteni.

Szállodáink Dolgozóiktól érkezéskor a céges azonosító bemutatását kérhetik.

Fizetés módja: Készpénzzel, bankkártyával vagy SZÉP Kártyával. Az elfogadott bankkártyák és SZÉP Kártyák szállodánként eltérőek lehetnek. 
Részletes információ a szállodák honlapján található.

Service 4 You Hotel Management 
H-1037 Budapest, Folyondár utca 9/b 
info@service4you.hu

www.service4you.hu


