
Bón tartalma: 1+1 óra squash pálya 
használat ütővel, terembérlettel

Felhasználás feltétele: 1 óra squash pálya 
használat megvásárlása

 
8749 Zalakaros, Sport utca 10.

www.hotelaphrodite.hu
info@hotelaphrodite.hu • +36 93 540 140

Bón tartalma: 1 kör minigolf az 
AquaTherm Hotel*** kertjében

Felhasználás feltétele: min. 1 kör minigolf 
megvásárlása 1.000 Ft értékben

H-8749, Zalakaros, Üdülő sor 6.
info@aquathermhotel.hu

www.aquathermhotel.hu •+36 30 4748 687

Aphrodité Hotel Aquatherm HotelArany Borozó

Bón tartalma: 2 pohár bor (2 x 1 dl)
Felhasználás feltétele: 1 l-es vagy 2 l-es 

kiszerelésű bor megvásárlása

H - 8749 Zalakaros, Zalagyöngye utca 59.
adrienn.arany@gmail.com

www.holiday-zalakaros.com
+36 30 / 283 82 05

Bón tartalma: 1 fő részére borkóstoló 4 
féle borból zsíros kenyérrel

Felhasználás feltétele: 1 fő részére borkóstoló 
megvásárlása 4 féle borból zsíros kenyérrel 

H – 8749 Zalakaros, Szent Orbán út 12.
www.szentorban.com

info@karosinfo.hu • +36 30 522 2565

Bón tartalma: Vitalizáló kádfürdő 
(Vis-a vis kád)

Felhasználás feltétele: 2 felnőtt komplex 
belépőjegy megvásárlása

H – 8749 Zalakaros, Termál út 4.
www.hellozalakaros.hu

+ 36 93 340 420

Bón tartalma: 1 kis adag sajttál 2,5 
dl borral 1 fő részére 

Felhasználás feltétele: 1 kis adag sajttál 2,5 dl 
borral megvásárlása 1 fő részére

H – 8749 Zalakaros, Zalagyöngye utca 35.
nagyapamfogadoja.zalakaros@gmail.com

+36 20 / 953 18 22

Tourinform 
Zalakaros

Bón tartalma: 50% kedvezmény 
bármely 2db ajándéktárgy 

megvásárlása esetén az alacsonyabb 
értékű termékre

Felhasználás feltétele: Min. 2 db 
ajándéktárgy megvásárlása

Tourinform Iroda - Zalakaros
H – 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.

www.zalakaros.hu
tourinform@zalakaros.hu • + 36 30 / 335 05 97

No Sugar Kávézó

Bón tartalma:1 db tetszőlegesen 
választott kávé + 1 db sütemény

Felhasználás feltétele: 1 db tetszőlegesen 
választott kávé + 1 db sütemény 

megvásárlása

H – 8749 Zalakaros, Szőlő utca 2.
www.friskopanzio.hu/no-sugar-cafe-bar

+ 36 30 / 390 56 80

Szent Orbán Borozó Zalakarosi Fürdő Nagyapám Borozója

Pálos Malom Pettyes Lekvár Szilágyi Cukrászda Dotto kisbusz 
Borkóstoló

Garabonciás Farm és 
7 Vezér Történelmi Kalandpark

Bón tartalma: Pálinkabemutató és 
kóstoló 1 fő részére

Felhasználás feltétele: Min. 3 fő részvétele 
a malomlátogatáson tárlatvezetéssel

Pálos Malom, Zalamerenye 
GPS 46-34-28.52; 17-06-51.45

www.facebook.com/palosmalom
attila@szabadics.hu • +36 30 348 5068

Bón tartalma: 
Egy kis üveg kézműves lekvár

Felhasználás feltétele: Min. 3000 Ft értékű 
vásárlás a Pettyes Kuckóban vagy a zalakarosi 

rendezvények alkalmával a Pettyes Lekvár 
standjánál. 

8749 Zalakaros Liget u. 32/c
pettyeslekvar@gmail.com

+36 70 / 620 42 46

Bón tartalma: 1 csésze kávé
Felhasználás feltétele: Min. 2 db sütemény 

megvásárlása

H – 8749 Zalakaros, Petőfi utvca 45.
www.szilagyicukraszda.hu

szilagyi.cukraszda@gmail.com
+ 36-93 / 340 694

Bón tartalma: 300 Ft árengedmény
Felhasználás feltétele: Min. 2 fő részvétele 

Dottó kisbuszos borkóstolón

Előzetes bejelentkezés:
www.dotto-zalakaros.hu

+ 36 30 / 906 47 06

Bón tartalma: Garabonciás tallér 500 Ft 
értékben, mely felhasználható 

lovaglásra, quadozásra, íjászkodásra
Felhasználás feltétele: Felnőtt belépő 

megvásárlása 1 fő részére
H - 8747 Garabonc, hrsz. 069.
www.7-vezer-kalandpark.hu
info@7-vezer-kalandpark.hu

+36 93 / 540 140 • +36 20 / 396 30 30

#nemonddleaszállásod #foglalját #hűségutalvány Sorszám:

Cezar Winery Kerékpáros Centrum 
-Zalakaros

Kilátó Borozó Kránicz Borház Koma Étterem, 
Pizzéria és Panzió

Bón tartalma: 2000 Ft árengedmény

Felhasználás feltétele: Min. 10 000 Ft értékű 
vásárlás

Cezar Winery • H-8746 Nagyrada, 
Szelemi hegy 020/10 hrsz.

www.cezarpinceszet.hu
katalin@cezarwinery.com • + 36 30 458 0235

Bón tartalma: Egész napos 
kerékpárbérlés 1 fő részére

Felhasználás feltétele: 1 fő részére egész napos 
kerékpárbérlés megvásárlása

 Tourinform Iroda Zalakaros, 
Kerékpáros Centrum • H – 8749 Zalakaros, 

Gyógyfürdő tér 10. • www.zalakaros.hu
tourinform@zalakaros.hu • + 36 30 / 335 05 97

Bón tartalma: 1 adag gulyásleves 
+ 2 dl bor vagy must

Felhasználás feltétele: 1 adag gulyásleves 
+ 2 dl bor vagy must megvásárlása

H – 8749 Zalakaros, Kilátó út 44. 
(a Kilátó mellett) • www.kilatoborozo.hu

zsoltdemeny@gmail.com
+36 30 234 0802

Bón tartalma: Borkóstoló 6 féle 
borból zsíros kenyérrel 1 fő részére

Felhasználás feltétele: 1 fő részére borkóstoló 
6 féle borból zsíros kenyérrel megvásárlása.

H - 8747 Garabonc, Bajkostető 937 hrsz.
www.kraniczborhaz.hu

kraniczborhaz@gmail.com
+ 36 93 / 701 108

Bón tartalma: 1 db pizza és 1 db 3 
dl-es üdítő vagy sör 

Felhasználás feltétele: 1 db pizza és 
1 db 3dl-es üdítő vagy sör megvásárlása

H – 8749 Zalakaros, Bodahegyi út 3.
www.koma-zalakaros.hu

+ 36 30 959 2888

Felhasználási feltételek:
A hűségutalvány a kampányban résztvevő szálláshelyektől igényelhető (résztvevő szálláshelyeket lásd: 
www.zalakaros.hu/husegutalvany oldalon) olyan zalakarosi szálláshelyen meglévő foglaláshoz, amely lemondás 
helyett későbbi időszakra kerültek átfoglalásra. (Az átfoglalási időszakról, lehetőségekről, kérjük, egyeztessen az 
adott szálláshellyel!) Amennyiben érvényes foglalással rendelkezik a „Foglalj át!” kezdeményezésben résztvevő 
szálláshelyek valamelyikében és foglalását lemondás helyett átfoglalja későbbi időszakra,  hűségutalványt igényel-
het a szálláshelytől. A szálláshely tájékoztatásul elküldi Önnek a vízjeles mintautalványt, de az utalvány tartalmát a 
www.zalakaros.hu/husegutalvany oldalon is megtekintheti a „Megnézem az utalványt” gombra kattintva. Az eredeti, 
sorszámozott utalványt a szállást nyújtó szálláshelyen veheti át érkezéskor. Az utalványt a szálláshelye érvényesí-
ti aláírásával és pecsétjével. Ezt követően lehet az utalványban szereplő szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat 
igénybe venni 2021. 06. 30-ig, az eredeti sorszámozott, érvényesített utalvánnyal. Az utalványon szereplő bónok 
beváltása: az adott bónon feltüntetett szolgáltatás megvásárlása esetén veheti igénybe a bónon szereplő 
kedvezményt vagy plusz szolgáltatást. A felhasználási feltételek tehát miden bónon egyedileg kerülnek fel-
tüntetésre. A hűségutalványok kizárólag meglévő foglalások esetén válthatók be, a szálláshellyel előzetes egyez-
tetés szükséges. Az utalványok más egyéb kedvezménnyel nem összevonhatók, egy foglalásnál csak 1 eredeti 
sorszámozott utalvány használható fel. Az utalványok 2021.06.30-ig használhatók fel. A szolgáltatás minőségéért 
azon vállalkozás vállalja a felelősséget, amelynél a szolgáltatás igénybe lett véve. Az esetleges reklamáció is az adott 
szolgáltatónál érvényesíthető. Az utalvány és annak egyetlen eleme sem váltható be készpénzre. A szezonálisan mű-
ködő szolgáltatóknál a beválthatóság a fentiektől eltér, ezért a szezonális nyitva tartása miatt a szolgáltatók hivatalos 
platformjain közzétett mindenkori nyitva tartás szerint használhatók fel. Kérjük a felhasználókat, hogy az utalvány 
felhaszná lása előtt minden esetben tájékozódjanak az adott szolgáltató nyitva tartá sáról! 

Általános információk: 
Az utalvány kiállítója: Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
Tel: +36 93 340 421 / +36 30 335 0597 
E-mail cím: tourinform@zalakaros.hu
Cím: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.M
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