
Luxus jahti ja golf kylpylä hotelli täydellisyyttä etsiville matkailijoille, voittaja paras 
hotelli 2012-13. Viiden tähden superior Hertelendy linnahotelli.

Vain 14 huonetta / sviittiä ja myös 6 jahti huoneistoa, joissa voit nauttia täysin siemauksin yksityisyydestä ja luonnon 
rauhasta kaikkine palveluineen.
Voit nauttia driven range kuten se olisi omasi, tai ottaa hevosratrsastus tunteja täysverisillä hevosilla,mennä 
savikiekkoradalle tai vain loikoilla lämpimissä kylpylän altaissa joihin vesi otetaan 1km syvältä maasta.
Päivän lopuksi nautit 5 lajin täydellisistä illallisista jotka tekevät päivästäsi sanoinkuvaamattoman täydellisen elämyksen.
Hertelendy linnahotelli on ainut hotelli Euroopassa jossa on oma yksityisjettien lentoasema ja helikopterikenttä, me 
voimme tarjota suorat lennot helsingistä hotellille.

Our package offer contains:

• 3 nights accommodation in the luxury castle Hertelendy

• Hertelendy full breakfast with bio products from our garden

• Meet & Greet with the chef de cuisine in the library

• Three times 5 courses gourmet dinner menu at gourmet restaurant Albizzia

• A wine and cheese tasting with our sommellier in our wine cellar

• Daily afternoon tea and home made pastries near the fireplace

• Using the Hertelendy Spa & Wellness (stream bath, Massage pool for 6 person, Finnish sauna, infrared cabin, cardio machines, 
outdoor thermal pool, a Finnish Kelo sauna wich is unique in Hungary)

• Using the tennis court, the Driving Range (we can give equipment)

• Daily refill of the minibar

• National phone calls and internet connection in the rooms

Airport transfer with minibus, Rolls Royce or privat air plane can be arranged (with extra charge)
Drinks and other services excl. Upgrade to a Suite possible, Please ask the shooting prices. Thee prices don't contain the tourism tax and the 
6% service charge.

Hinta (5krt 1/1 jahtiin ja Unkarin jahtilisenssit ja vakuutukset)
jahtimajassa 
1249,- Euro parihuone itselle 999,- Euro parihuone kahdelle
jahtilinnassa
1522,- Euro parihuone itselle 1249,- Euro parihuone kahdelle

METSÄSTYSTÄ Unkarissa
Anna und Juhani Perälä
Viola utca 4
HU - 8360 Keszthely
Phone/Fax 0036 - 83 - 311 830
Mobile 0036 - 30 - 716 2982
E-Mail: perala@jahti.eu
www.jahti.eu

mailto:perala@jahti.eu
http://www.jahti.eu/

