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Bemutatkozás

Egy kivételes  
örökség

Magyarország egyik legszebb kastélyához számos 

történet fűződik, amelyet báró Schossberger 

Zsigmond felesége iránti szerelmének jeléül 

építtetett 1883-ban. A Magyarországon 

egyedülállónak számító mesebeli történelmi épület 

építészeti jegyei az UNESCO világörökségi listáján 

szereplő Loire-völgyi kastélyok miliőjét idézik.

Ez az egyedülálló ékszerdoboz ad otthont  

a BOTANIQ Turai Kastélynak. Az eredeti pompa, 

valamint a szálloda korunk minden igényét kielégítő 

modern felszereltsége révén tökéletes választás 

azoknak, akik autentikus és fényűző környezetet 

keresnek a legmagasabb színvonalú kulináris 

szabadidős és kulturális élményekkel párosítva.



Környezet 

A természettel  
körülölelt kastély

A kastélyt körülvevő 10 hektáros erdő, park és tó csodálatos 

környezetet biztosít a pihenéshez, a szabadtéri piknikezéshez  

vagy varázslatos eseményekhez. A BOTANIQ-élmény teljes körű 

élvezete érdekében a kastély kizárólagosan is bérelhető.
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Gasztronómia 

Pálmaház

Büszkék vagyunk arra, hogy gasztronómiai 
kínálatunk alapját kiváló helyi és 
nemzetközi	termelők	friss	termékei	adják.

Olyan beszállítókkal dolgozunk együtt, akik nem  

nagyüzemi termékeket forgalmaznak, hanem a szívüket, 

lelküket beleadva fáradoznak azon, hogy minél frissebb  

és természetesebb alapanyagokat állítsanak elő. Étlapunkon 

a nemzetközi kedvencek mellett a jellegzetes magyaros 

fogások modern variációi is megtalálhatók. Kulináris 

kínálatunk szezonálisan változik, így mindig a legfrissebb 

alapanyagokból készült ételek kerülnek a tányérjára.
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Gasztronómia 

BOTANIQ
Bár

A bár italkínálatának kialakítását gondos 

szakmai válogatás előzte meg, ennek 

köszönhetően több mint 200 féle bor, valamint 

a világ különböző tájairól származó legjobb 

minőségű spiritek közül választhat kedvére. 

Koktél különlegességeinkről profi bartenderek 

gondoskodnak.
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Gasztronómia 

Clarisse

Vegyen részt Ön is egy páratlan fine dining 

élményben és tartson velünk a színházi esték 

hangulatát idéző gasztronómiai utazáson. 
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1.  Kezelőszoba 1 
2.  Kezelőszoba 2

3.  Kezelőszoba 3
4.  Kezelőszoba 4

5.  Kezelőszoba 5
6.  Pihenő
7.  Sószoba

Kikapcsolódás 

Spa

A hely, amely elrepíti egy olyan 
csodálatos világba, ahol a pihenés, 
az ellazulás és a nyugalom új 
értelmet	nyer.	Kényeztesse	magát	
a	mesebeli	ihletésű	kastély	
rejtekében, ahol átélheti a 
Wellness és Spa rituálék testi- 
lelki élményét!

A BOTANIQ kastélykert virágai és növényei által 

inspirált Spa prémium szolgáltatáskínálata mellett 

vendégeink közel 400 négyzetméteren élvezhetik  

a Finn szauna, a gőzkabin, a sószoba előnyeit.  

A tökéletes relaxáció elérését meleg vizes kül-  

és beltéri medencénk, pihenőterünk is támogatja.
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Kikapcsolódás 

Gym

A teljesen felszerelt fitnesztermünk bármilyen 

edzési rutinhoz illeszkedik a kardiótól a nehézsúlyos 

edzésig, bel- és kültéri területtel és jógaterasszal.
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Kikapcsolódás 

Tenisz

A teljesen felszerelt fitnesztermünk bármilyen 

edzési rutinhoz illeszkedik a kardiótól a nehézsúlyos 

edzésig, bel- és kültéri területtel és jógaterasszal.
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Gasztronómiai 
élmények 

a Kastélyban



A foglalást legalább 24 órával az időpont előtt szükséges leadni, a szálloda nem tudja garantálni a piknikkosár 
érkezési napon történő összeállítását. Piknik a Kastélyparkban ajánlatunk áprilistól szeptember végéig elérhető.

A  P I K N I K K O S Á R 
T A R T A L M A  2  F Ő R E

Házi kenyér és pogácsaválogatás

Vajkrém

Sonka és szalámi variációk

Sajttál magvakkal, aszalt gyümölcsökkel

Zöldség crudités

Croissant, házi lekvár

Kopjary szénsavas / szénsavmentes ásványvíz

Chandon Garden Spritz vagy Chateau D’Esclans Whispering Angel Rosé

Piknik a kastélyban

Különleges	növényekből	komponált	park	öleli	
körbe a büszkén pompázó épületet, mely arra 
invitálja látogatóit, hogy vonuljanak el a nagyváros 
zajától, és hagyják maguk mögött a rohanó 
mindennapokat.
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A foglalást legalább 24 órával az időpont előtt szükséges leadni. A Herendi High Tea ajánlatunk októbertől március 
végéig elérhető.

A Z  Ö T Ó R A I  T E A  T A R T A L M A 
2  F Ő  R É S Z É R E : 

Mini szendvicsek 

Sós és édes péksütemények

Friss, szezonális gyümölcsök

Szénsavas/szénsavmentes ásványvíz 

Egy-egy pohár Chandon Garden Spritz vagy Veuve Clicquot Ponsardin Brut 

Egy-egy kancsó szálas tea, aktuális kínálatunkból

Herendi High Tea

Klasszikus	Ötórai	Tea	és	az	elegancia	kényeztető	
nyugalma	a		Szalonban	a	lobogó	kandallótűznél,	
vagy a Pálmaházból csodálva a Kastélyt 
körülölelő	Park	szépségeit.
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Programok egyéni 
és csoportos 

vendégeink részére



Lázár Lovaspark
A festői Domonyvölgyben a Lázár 

testvérpár, Zoltán és Vilmos – akik 

együtt huszonegyszeres fogathajtó 

világbajnokok – igazi lovas 

paradicsomot hoztak létre. A parkban a 

lovasbemutató mellett a gasztronómia 

is fontos szerepet játszik, a magyar 

konyha hagyományos ízeit kínálják a 

vendégeknek. Hétvégenként elérhető 

lovas programokkal.

Az aktuális árakkal és foglalással kapcsolatban érdeklődjön recepciónkon, az érkezése előtt 3-5 nappal.
A program sikeressége függ az időjárási viszonyoktól, ezért kérjük, az időpont előtt előzetesen érdeklődjön az elér-
hetőségről.

NYITVA TARTÁS:  
Hétvégén 10:00–16:00

TÁVOLSÁG TURÁTÓL:  
17 km

IDŐ: 

21 perc

Lovak  
szerelmeseinek 

Lovaglás és oktatás
A lovak szerelmeseinek a hévízgyörki Western PartyTime Ranch keretein belül 

futószáras és terep lovaglást ajánlunk. 

Szarvasgomba vadászat  
és gasztrotúra

Régi	idők	emlékét	őrző	szarvasgombavadászat	 
és kóstoló az Országos Szarvasgombász 
Egyesület	ajánlásával. 

Szállodánktól 1 órányi autóútra, Vác 

közelében Farkas Szilvia hivatásos 

szarvasgombász kutyás szarvasgomba 

keresésre várja az érdeklődőket. 

Körülbelül 2 órás erdei program, 

melynek végén a résztvevők 

is hazavihetnek a frissen talált 

szarvasgombából. 

A	tilalmi	időszak	(április	1-	június	15.)	
kivételével	egész	évben	elérhető.

TÁVOLSÁG TURÁTÓL:  
55 km

IDŐ:  
1 óra
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Vadászat
Magyarország az egyik legvonzóbb és 
legkeresettebb	vadászati	célpont	Európában.	
A	vadászterület	Budapesttől	keletre	található,	
mindössze	40	km-re	a	központtól.

Vadászati időszakok
Muflon	kos,	dámszarvas	bika,	 
gímszarvas bika, vaddisznó.

IDŐSZAK AJÁNLOTT HÓNAPOK VAD

Szeptember 1. – Március 31.
Október, November, 

December, Február
Muflon kos

Október 1. – Február 28. Október Dámsarvas bika, fácán

Szeptember 1. – Január 31. Szeptember Gímszarvas bika

Egész évben Egész évben Vaddisznó

További részletekért és árajánlatért kérjük, hogy érkezés előtt legalább 1 hónap vegye fel velünk a kapcsolatot. További részletekért és árajánlatért kérjük, hogy érkezés előtt legalább 1 hónap vegye fel velünk a kapcsolatot. 

A kastélytól 15 perc alatt érhető 

el. A terület magas minőségű 

apróvad vadászatra ad lehetőséget, 

köszönhetően a környék természeti 

adottságainak és a több éves vadászati 

tevékenységek eredményének. 

Naponta 3-5 vadászat szervezése 

lehetséges, a vadászok számától és 

a napi zsákmányigényüktől függően. 

A vadászatok között pedig uzsonna, 

kávé, tea és ízletes ebéd felszolgálása 

történik a terepen. Apróvad mellett 

a vendégek nagyvadakra (szarvas, 

muflon, vaddisznó) is vadászhatnak  

2 vadászterületen 3 nagyvadasparkban 

(460, 280 és 398 hektár), ahol 

elsősorban vaddisznóvadászat 

rendezhető, bár a gödöllői 

vadászterületen a gímszarvasállomány 

is kiváló. Cserkelésre, lesre, 

hajtóvadászatra vagy ezek 

kombinációjára van lehetőség.

Agyaggalamb lövészet  
főúri környezetben

A Fenyőharaszti Kastélyszálló alapgondolata 

a polgári lőkultúra, mint a vadászati kultúra 

részének megőrzése, fejlesztése és továbbadása. 

Az ár tartalmazza a pálya- és fegyverbérletet, 

25 db lőszert, korongokat, lövészetvezetést 

és oktatást. A program egyéni és csoportos 

Vendégeink számára is elérhető.

TÁVOLSÁG TURÁTÓL:  

55 km

IDŐ:  
20 perc
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Az aktuális árakkal és foglalással kapcsolatban érdeklődjön recepciónkon, érkezés előtt 7-10 nappal.

Quad túra  
Domonyvölgyben

Adrenalintól fűtve ismerhetik meg  

a közeli Domonyvölgyet és speciális 

tanpályákon gyakorolhatják a quad 

vezetést. Védőfelszerelés a túra alatt 

biztosított (bukósisak, overál, kesztyű, 

szemüveg).

INDULÁS HELYE: 
BOTANIQ Turai Kastély
 
PROGRAM HOSSZA:  

1 óra / 1,5 óra / 2 óra 

Tank vezetés

Az aktuális árakkal és foglalással kapcsolatban érdeklődjön recepciónkon, érkezés előtt 7-10 nappal.

Elérhető	egész	évben,	1	főtől–15	főig.
Jeep	kapacitása:	1–3	fő,	G	Mercedes	kapacitás:	1–6	fő

A vendégek a saját szemükkel 

ellenőrizhetik a tankot és 

meggyőződhetnek arról, hogy 

a vezetési élmény felejthetetlen 

legyen. Egy 38 800 köbcentis 

katonai monstrum 12 hengeres 

dízelmotorral, 12 emberrel és egy 

lánctalppal gurul át mindenen, 

persze csak egy rövid, de tömör 

kiképzés után. 

TALÁLKOZÓ:  

Göd

TÁVOLSÁG TURÁTÓL:  
55 km

IDŐ:  
45 perc

Extrém terepjáró 
túra Gödről

Az élményvezetés során G Mercedes „Wolf”  

vagy  a terepjárózással összefonódott Jeep volánja 

mögül ismerhetik meg a Gödöllői dombságot. 

A G Mercedes katonai, azaz „Wolf” változata még  

a polgári célú változatnál is brutálisabb, letisztultabb, 

kifejezetten katonai célokra fejlesztették ki. 

Tapasztalt túravezető végig a terepjáróban 

tartózkodva tanácsaival segíti a vezetőt,  

a terepakadályok leküzdésében mialatt  

megismerik a Gödöllői-dombság rejtelmeit.
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Exkluzív 
Túrák



Helikopter 
Túra

További részletekért kérjük, hogy érkezés előtt mielőbb vegye fel velünk a kapcsolatot. 
For more details kindly contact us at your earliest convenience prior to your arrival.

Tekintsék meg a turai kastély és környékének 

nevezetességeit, Budapest vagy Visegrád és a 

Dunakanyar páratlan szépségeit madártávlatból 

nappal vagy éjszaka, mely felejthetetlen élményt 

nyújt mindenki számára. A turbinás helikopterek 

akár 6 utas kényelmes szállítására is alkalmasak, ami 

lehetővé teszi, hogy nagyobb csoportok számára 

is kínáljunk városnéző repüléseket. A bőrülések, a 

könnyű zene és az intercom rendszeren keresztüli 

folyamatos kommunikációs lehetőség minden utas 

kényelmét biztosítja a repülés során.

Bortúra

Tura városához legközelebbi az Észak-

Magyarországi régió, Egri borvidék. További, Turától 

elérhető távolságban lévő borvidék az Etyek, amely 

Magyarország egyik legfeltörekvőbb borvidéke. 

A Balaton is csodálatos borászatokkal szolgálhat, 

amelyeket meglátogathatunk - Csopak, Badacsony 

-, amelyek elsősorban a fehérborokra koncentrálnak. 

Illetve akár Tokajba, amely az UNESCO Világörökség 

része, is van lehetőség ellátogatni.

További részletekért kérjük, hogy érkezés előtt 2 héttel vegye fel velünk a kapcsolatot. Igény esetén exkluzív transz-
ferbiztosítására 4 főig van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gépjárműjével. 

További részletekért kérjük, hogy érkezés előtt 2 héttel vegye fel velünk a kapcsolatot.
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Hőlégballonos 
sétarepülés

A hőlégballonos repülések során különleges, 

semmihez sem hasonlítható szabadság érzését 

élhetjük át. Igazán látványos és izgalmas, különbözik 

minden más repülési formától, egy közös azonban 

mindegyikben: a lenyűgöző, örök élmény a 

magasban. A körülbelül 45 perces sétarepülés során 

a Gödöllői-dombság terül elénk a naplementében.

A sétarepülés függ az időjárási viszonyoktól és a 

résztvevők számától. 

További részletekért, transzferbiztosításért kérjük, hogy érkezés előtt legalább 1 héttel vegye fel velünk a kapcso-
latot. Igény esetén exkluzív transzferbiztosítására 4 főig van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú 
gépjárműjével. 

Exkluzív	hőlégballonos	
repülés	2,	6	vagy	12	fő	
esetén	elérhető.

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

22 km

További részletekért kérjük, hogy érkezés előtt 3-5 nappal vegye fel velünk a kapcsolatot. Igény esetén exkluzív 
transzfer biztosítására van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gépjárműjével. 

Városnézés Budapesten

Az exkluzív túra során megismerhetjük Budapestet 

és  főbb nevezetességeit mint a Hősök tere, 

Andrássy út, Parlament, Szent István Bazilika,  

Állami Operaház, Zsidónegyed, amely során  

komplex képet kapunk a magyar történelemről  

és annak kulturális hátteréről.

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

52 km
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Hajózás a Dunán

Budapest kétségkívül a Duna felől nézve a legszebb. 

Kivételes földrajzi fekvésének köszönhetően  

a hajóról élvezhetjük a természetet, a budai 

hegyeket, a folyót és a építészetet: a történelmi 

belvárost, a panorámát - amely a világörökség  

része - és az üzleti központot. A hajókirándulás  

során megtekinthetik az Országházat, a Királyi  

Várat és a Gellért-hegyet. Közelebbről megnézhetik  

a híres Duna-hidakat, a fejlődő kulturális központot  

a Nemzeti Színházzal és a Művészetek Palotájával.  

A vendégek tarthatnak egy kis szünetet Budapest 

legnagyobb parkjában, a Margitszigeten. 

További részletekért kérjük, hogy érkezés előtt legalább 2 héttel vegye fel velünk a kapcsolatot. Igény esetén exkluzív 
transzfer biztosítására 4 főig van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gépjárműjével.

A program egész évben 
elérhető.	 
Egy	hajón	maximum	10	fő	
utazhat,	amiből	2	db	áll	
rendelkezésre.

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

51 km

Art Factory Tour - 
Budapest

Egy 900m2-es ipari csarnokban található kortárs 

stúdió, kiállítási és projekthelyiség Budapesten.  

Profi képzőművészek - Kucsora Márta, Juhász  

Dóra és Szász Sándor – maguk vezetik a szervezetet. 

A megtekintésen túl a műteremben egyedi műtárgyak 

vásárlására is van lehetőség, a művészeti tárgyak 

gyűjtőinek.

 

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

34 km

További részletekért, transzfer biztosításért kérjük, hogy érkezés előtt 3-5 nappal vegye fel velünk a kapcsolatot. 
Igény esetén exkluzív transzferbiztosítására 4 főig van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gép-
járműjével. 
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Nemzeti Galéria

A Magyar Nemzeti Galéria a magyarországi 

képzőművészet kialakulásának és fejlődésének 

folyamatát dokumentáló és bemutató legnagyobb 

közgyűjtemény. Csodálja meg látogatási időn kívül 

a Nemzeti Galériában kiállított remekműveket 

zavartalanul. A 2 órás privát tárlatvezetésen minden 

kérdésre jut idő, és addig élvezhetik egy-egy 

festmény látványát, amíg jól esik.

 

További részletekért, transzferbiztosításért kérjük, hogy érkezés előtt legalább 1 héttel vegye fel velünk a kapcsola-
tot. Igény esetén exkluzív transzfer biztosítására 4 főig van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú 
gépjárműjével.

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

54 km

Országház
A magyar Országgyűlés épületét, az Országházat 

méltán sorolják a világ legszebb parlamenti 

épületeinek sorába. A Duna-partjaival, a budai 

Várnegyeddel és az Andrássy úttal 2011 óta a 

világörökséghez tartozik. A 19. század végén – 17 

éven át (1885–1902) – épülő impozáns alkotás mára 

Magyarország és a főváros szimbólumává vált. 

Kifejezett szándék volt ugyanis, hogy az épület 

magyar alapanyagokból, hazai iparosok, gyártók 

bevonásával készüljön, díszítésében pedig a Kárpát-

medence növényvilágát igyekezzen megjeleníteni.

További részletekért, transzferbiztosításért kérjük, hogy érkezés előtt legalább 1 héttel vegye fel velünk a kapcsola-
tot. Igény esetén exkluzív transzfer biztosítására 4 főig van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú 
gépjárműjével.

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

51 km
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Veli Bej, kikapcsolódás 
páratlan történelmi 
környezetben

A Duna és a meredek hegyoldal közötti keskeny 

sávban, a felhévizi források ölén található az 1574-

1575-ben épült Veli bej török fürdő.  A Budapest 

legszebb és legnagyobb török fürdőjének 2 órás 

exkluzív bérlése maga a zavartalan kikapcsolódás  

és páratlan élmény.

További részletekért, transzferbiztosításért kérjük, hogy érkezés előtt legalább 1 héttel vegye fel velünk a kapcsola-
tot. Igény esetén exkluzív transzfer biztosítására 4 főig van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú 
gépjárműjével. 

Galéria túra  
a Falk Miksa utcában

A belváros szívében, a Parlamenttől a Jászai 

Mari térig, húzódik az egyik legszebb budapesti 

sétálóutca. A kiváló minőségű antikváriumokkal és 

gyönyörű galériákkal szegélyezett Falk Miksa utca 

a budapesti műkereskedelem szíve. Szervezett 

látogatásaink során megismerhetünk számos 

magyar és külföldi művészt és műveiket különböző 

korszakokból szakértők segítségével.

 

További részletekért, transzfer biztosításért kérjük, hogy érkezés előtt 3-5 nappal vegye fel velünk a kapcsolatot. 

A galériák látogatása 
összeköthető	a	magyar	
piaci gasztronómia 
megismerésével.

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

50 km

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

52 km
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Herendi Porcelán- 
manufaktúra

Herend a művészi porcelánkészítés hazai fellegvára. 

Nem is oly rég csak kiválasztott kevesek pillanthattak 

be a csodálatos műalkotások születésének 

rejtelmeibe, ma ezt bárki megteheti! A világ 

legnagyobb Herendi műtárgygyűjteménye,  

a Porcelánművészeti Múzeum, és a Herendi 

porcelán legszélesebb kínálatát nyújtó Viktória 

Márkabolt is Herenden található, és a titkok 

felfedezőjére: Önre vár! A múzeum látogatásán  

túl lehetőség nyílik egyedi porcelán festére is.

További részletekért, transzfer biztosításért kérjük, hogy érkezés előtt legalább 3-5 nappal vegye fel velünk a 
kapcsolatot. 

További részletekért, transzfer biztosításért kérjük, hogy érkezés előtt legalább 3-5 nappal vegye fel velünk a 
kapcsolatot.

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

203 km

Magyar piaci 
gasztronómia

Fedezze fel Budapest híres piacait idegenvezetőnk 

segítségével, ismerje meg a legkedveltebb magyar 

fogásokat és váljon helyivé pár órára. Élvezze a 

széles választékot magyar ételek, borok vagy szeszes 

italok körében, minden amit a magyarok szeretnek!

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

51 km
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Exkluzív vásárlás  
nyitvatartási idő után

Az Andrássy út Budapest egyik legismertebb 

bevásárlóutcája finom kávézókkal, éttermekkel, 

színházakkal és luxus butikokkal. A Kelet-Európa 

Champs-Elysée-jeként emlegetett utcát híres 

designer üzletek szegélyezik mint a Gucci, Louis 

Vuitton, Burberry vagy MaxMara. Látogasson el  

az üzletek bármelyikébe nyitvatartási idő után  

egy exkluzív vásárlási élményért!

 

További részletekért, transzferbiztosításért kérjük, hogy érkezés előtt 3-5 nappal vegye fel velünk a kapcsolatot. 
gény esetén exkluzív transzfer biztosítására 4 főig van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gép-
járműjével. 

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

50 km
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Kulturális 
programok



Széchenyi Zsigmond 
Vadászati Múzeum, Hatvan

Az aktuális árakkal kapcsolatban érdeklődjön recepciónkon. Igény esetén exkluzív transzfer biztosítására 4 főig van 
lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gépjárműjével.

NYITVA TARTÁS: 

Szerda–Vasárnap  
9:00–17:00

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

11 km

IDŐ: 

15 perc

A hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum 

a kastély három szintjén kultúrtörténeti, horgászati, 

halászati, vadászati és természettudományos 

témájú multimédiás állandó kiállítások tekinthetők 

meg. A kiállítások bemutatják a Kárpát-medence 

legfontosabb élőhelyeit és vadfajait, a magyar 

vadászat és vadgazdálkodás hagyományait, 

társadalmi beágyazottságát és kulturális szerepét, 

valamint a halászat és a horgászat hagyományait  

és jelenét. Az épületben helyet kap a Grassalkovich-

kastély történetét ismertető kiállítás is.

Gödöllői Királyi 
Kastély

Ha kíváncsi rá, hogyan éltek régen a királyok, 

hercegnék és más előkelőségek, látogasson el az 

ország legnagyobb alapterületű, barokk stílusban 

épült kastélyába, amely Gödöllő szívében található. 

A 26 hektár alapterületű park ölelésében lévő 

Grassalkovich-kastélyban Mária Terézia, Ferenc 

József és Erzsébet királyné, Horthy Miklós, valamint 

több államférfi és főrendű személy is járt.

NYITVA TARTÁS:

Hétfő–Vasárnap 
10:00–18:00 
November–Decemberben 
hétköznap 17 óráig tart 
nyitva.

PARKOLÁS: 

Gödöllői	Király	Kastély

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 
22 km

IDŐ: 

25 perc

Igény esetén 4 főig exkluzív transzfer biztosítására van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gép-
járműjével. Az aktuális árakkal, transzferbiztosítással és foglalással kapcsolatban kérjük érdeklődjön a recepción.
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Ráday-Kastély, Pécel

A péceli Ráday-kastély falait olyan freskók díszítik, 

amelyek egyedülállók az országban, emellett egy 

igazán különleges korabeli eszközökkel felszerelt 

barokk konyha is található az épület alagsorában.

Igény esetén 4 főig exkluzív transzfer biztosítására van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gép-
járműjével. Az aktuális árakkal és transzferbiztosítással kapcsolatban kérjük érdeklődjön a recepción.

NYITVA TARTÁS:

Téli (November–Március) 
Csütörtök–Vasárnap  
8:00–16:00 

Nyári (Április–Október) 
Kedd–Vasárnap  
10:00–18:00

Szentendre

Szentendre az ország egyik legjelentősebb 

művészeti központja. Több múzeum és galéria 

is várja a látogatókat – nem véletlenül kapta 

Szentendre a festők városa titulust. A romantikusan 

kanyargó utcácskák és a festői Duna-part népszerű 

célponttá teszik Szentendrét, nem csoda, hogy 

számos művész is lakóhelyének választotta a 

várost. A Szentendrei Művésztelep, ami ma a MANK 

Galériának ad otthont, jelenleg is a szentendrei 

festők bázisa.

MANK GALÉRIA  

NYITVA TARTÁS:

Hétköznap 9:00–17:00
Hétvégén 10:00–17:00

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

55 km

IDŐ: 
50 perc

További részletekért, transzferbiztosításért kérjük, hogy érkezés előtt 3-5 nappal vegye fel velünk a kapcsolatot. 
Igény esetén exkluzív transzfer biztosítására 4 főig van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gép-
járműjével. 

PARKOLÁS:  
Ráday-Kastély, Pécel

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

35 km

IDŐ: 

35 perc

Tárlatvezetés	minden	óra	15	perckor	indul.
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Visegrádi 
Fellegvár

A Dunakanyar legszebb panorámája tárul 

fel a visegrádi fellegvárból, amely egyfajta 

erődítményként magasodik a meredek sziklafalon. 

A palotában egykor királyok és királynék éltek, 

a környék és a vár miliője azóta is megőrizte 

emléküket. A várban megtalálható kiállítások 

komplex betekintést adnak a múltba. A Szent  

Korona kiállításon az ország legfontosabb 

ereklyéjének történetére derül fény.

További részletekért, transzferbiztosításért kérjük, hogy érkezés előtt 3-5 nappal vegye fel velünk a kapcsolatot. 
Igény esetén exkluzív transzfer biztosítására 4 főig van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gép-
járműjével. 

NYITVA TARTÁS:  
Minden nap  
9:00–17:00 

A Fellegvár nyitvatartási 
ideje szezonálisan 
változhat.

PARKOLÁS: 

Fellegvár parkoló

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

78 km

IDŐ: 

1 óra 15 perc

Korda Filmpark, Etyek

Magyar és nemzetközi szuperprodukciók kulisszái 

mögé enged betekintést az Etyeken található Korda 

Filmpark látogatóközpontja. A tárlatvezetésen a 

fimkészítés folyamata mellett izgalmas filmes sztorikat 

hallhat, ráadásul a komplexum ad helyet a világ egyik 

legnagyobb „New York-i utca” díszletének is.

TURNUS INDULÁSOK: 

Szerda–Vasárnap 9:30, 12:00, 14:30
Március–Szeptember 8:00–19:00
Október–Február 8:00 - sötétedésig

Igény esetén 4 főig exkluzív transzfer biztosítására van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gép-
járműjével. További részletekért és foglalásért kérjük érdeklődjön a recepción, érkezés előtt legalább 5 nappal.

PARKOLÁS: 

Korda Stúdió  
Látogatóközpont

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

107 km

IDŐ: 

1 óra 20 perc
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Esztergomi vár 
és Bazilika

A város neve hallatán ki ne ismerné az esztergomi 

bazilikát, amely 100 méteres magasságával az 

ország legmagasabb temploma és egyben épülete. 

Itt gyönyörködhet a világ egyetlen vászonra festett 

oltárképében. Sétáljon fel a bazilika kupolakilátójába, 

ahonnan remek kilátás nyílik a Mária Valéria hídra 

vagy a csodás Dunakanyarra.

Ha Esztergomban jár, nézze meg a város többi 

nevezetességét is! Ilyen a híres esztergomi vár, 

amelynek szabadtéri várszínházában június 

és augusztus között színházi előadásokat is 

nézhet. Sétáljon le a középkori, 200 fokból álló 

Macskalépcsőn, andalogjon a csodálatos Szent 

István téren, és tegyen rövid kitérőt a híres Kis-Duna 

sétány felé, amely minden évszakban varázslatos 

arcát mutatja.

Igény esetén 4 főig exkluzív transzfer biztosítására van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gép-
járműjével. További részletekért kérjük érdeklődjön a recepción.

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

85 km

IDŐ: 

1 óra 20 perc
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A természet 
szerelmeseinek



Gödöllői  
Arborétum

Rövid	erdei	túra	a	Gödöllői	Arborétum	
és Tájvédelmi övezetben az aktív 
pihenést	kedvelők	számára. 

A kert alapvetően erdészeti kutatások céljából jött 

létre a 20. század elején, és csak 1989-ben nyílt meg 

a nagyközönség számára. Az arborétumban sétálva 

olyan érzése van a látogatóknak, mintha kis területen 

többféle erdőn is keresztülsétálhatna. A hangulatos 

erdei utakat játszótér, fahíd és pihenőhelyek teszik 

változatossá. 

A Gödöllői Erdei Vasút a Gödöllői-dombság és 

tájvédelmi körzet területén, Budapesttől 30 km-re 

található Gödöllő városától délre. A Kisvasút egy 

erdős domboldalon található rétről indul (Csemete-

rét). A vonal érinti a Gödöllői Erdészeti Arborétumot, 

ahol állomás biztosítja a fel- és leszállási lehető séget 

ezzel megteremtve a tömegközlekedési kapcsolatot

Igény esetén 4 főig exkluzív transzfer biztosítására van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gép-
járműjével. További részletekért kérjük érdeklődjön a recepción.

NYITVA TARTÁS:

Április–Szeptember 
8:00–18:00
Október–Március 
8:00–16:00 

A	látogatás	díjmentes.

PARKOLÁS: 
Gödöllői	Erdészeti	
Arborétum parkoló

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

25km

IDŐ: 

30 perc
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Mátra  
felfedezése

Kicsit	messzebb,	az	erdővel	borított	hegyoldalak	
mellett	-	a	vulkanikus	hegyektől	kissé	
szokatlan módon - számos barlang és forrásban 
gazdag,	sűrű	vízhálózat	színesíti	a	Mátra	900	
négyzetkilométeres	repertoárját. 

Mátrafürdei  
kilátó túra
Mátra déli részének legszebb panorámáit nyújtó 

kilátóit fűzi csokorba ez a könnyű, rövid túra 

Mátrafüredről kiindulva. A Gyöngyöstől nem  

messze lévő Mátrafüred ténylegesen a Mátra 

kapuja. Közvetlen környékén négy épített kilátót 

is találunk, túránk a kissé komolyabb erőfeszítést 

igénylő Muzsla-kilátóhoz és a Hanák Kolos-kilátóhoz 

vezet fel, majd a Mátra egyik legszebb völgyében  

a Kalló-völgyben térünk vissza Mátrafüredre. 

Csörgő-szurdok  
Mátrakeresztesről
Rövid, könnyű körtúra Mátrakeresztesről a Csörgő-

patak vadregényes szurdokába fel az ágasvári 

turistaházig, majd a Két Vár közén, a Kosik-tanya 

érintésével vissza az Óvár oldalában végig P és Z 

jelzéseket követve.

Kékes-tető, Sas-kő, 
Disznó-kő
A Mátra egyik legszebb körtúrája a Kékes-tető vad 

északi oldalán, parádés kilátóhelyekkel (Erzsébet-

szikla, Sas-kő, Disznó-kő), csodaszép bükkerdőkön 

keresztül, hatalmas sziklákkal és kidőlt faóriásokkal 

szegélyezett úton.

A TÚRA HOSSZA: 6,7 km
IDŐTARTAM: 2,5 óra

PARKOLÁS: 
Mátrafüred központ
TÁVOLSÁG: 42 km
IDŐ: 40 perc

A TÚRA HOSSZA: 8,4 km
IDŐTARTAM: 2,5 óra

PARKOLÁS: 
Fakanalas Csárda 
előtti	parkoló
TÁVOLSÁG: 50 km
IDŐ: 47 perc

A TÚRA HOSSZA: 10,6 km
IDŐTARTAM: 4,5 óra

PARKOLÁS: 

Kékestető	parkoló
TÁVOLSÁG: 55 km
IDŐ: 55 perc
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Segwaytúra  
a Mátrában

Ismerje meg a Mátrát terepsegwayekkel!  
A túrát még azoknak is ajánljuk, akik korábban 
még nem próbálták a segway-t, szakképzett oktatók 
tanítják	a	futurisztikus	jármű	használatát.

Bohém segwaytúra
A gyakorló pályás oktatás után rövid, könnyű túránk 

során ellátogatunk a Mátrafüredi nevezetességekhez, 

majd utunkat a Kallók völgye, Zsiványok tanyája és 

Parkerdő-ösvénytúrán folytatjuk.

Boszorkány segwaytúra
A túra során seprű helyett segwayre pattanunk! 

A rövid segway oktatás után erdei ösvényen, 

kanyargós úton kapaszkodunk fel a Bábakövekhez, 

ahol hajdan boszorkányokat égettek. 

PARKOLÁS: 
High-Tech Sportok Bázisa 
(Mátrafüred)

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 
43 km

IDŐ: 
43 perc

További részletekért, transzferbiztosításért kérjük, hogy érkezés előtt legalább 3-5 nappal vegye fel velünk a kapcso-
latot. Igény esetén 4 főig exkluzív transzfer biztosítására van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú 
gépjárműjével. 

IDŐTARTAM:  

1,5 óra

IDŐTARTAM:  

2,5 óra

INDULÁS:  
10:00 vagy 14:00 óra
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Családi 
programok



Gyöngyösi Állatkert

Gyöngyös külvárosában található a közel 2 hektáron 

elhelyezkedő állatkert, mely több mint 150 állatfajnak 

ad otthont. Népszerű látnivaló Gyöngyösön, 

hiszen állatsimogató is található az Állatkertben. 

Magyarországon élő állatok mellett számos 

egzotikus állatnak nyújt otthont, ilyenek például  

az oroszlánok, lámák, zebrák, óriáskígyók, szurikáták. 

Az ide látogatóknak lehetőségük van Zoo csemege 

vásárlására, mellyel az Állatkertben található 

állatokat etethetik.

Igény esetén 4 főig exkluzív transzfer biztosítására van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gép-
járműjével. További részletekért kérjük érdeklődjön a recepción.

Medveotthon, 
Veresegyház

A Közép-Európában egyedülálló veresegyházi 

Medveotthon legnagyobb szenzációja, hogy a 

látogatók saját kezűleg etethetik meg a mindig 

éhes macikat. Lujzika, Berta, Döme és a többiek 

mindig nyitottak egy kis desszertre, pláne, ha mézről 

van szó. A medvék mellett farkasok, oroszlánok, 

rénszarvasok és mosómedvék is élnek az 5 és fél 

hektáros állatkertben, ahol játszótér és kismozdony  

is várja a gyerekeket. 

NYITVA TARTÁS: 

Mindennap  
9:00–18:00

PARKOLÁS: 

Gyöngyösi Állatkert  
parkoló

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

46 km

IDŐ: 

44 perc

NYITVA TARTÁS:

Március–Szeptember  
8:00–19:00
Október–Február  
8:00–sötétedésig

PARKOLÁS: 

Medveotthon parkoló

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

34 km

IDŐ: 

40 perc

70 71



Igény esetén 4 főig exkluzív transzfer biztosítására van lehetőség a szálloda saját Land Rover Defender típusú gép-
járműjével. További részletekért kérjük érdeklődjön a recepción.

Aktuálisan elérhető ajánlatokkal kapcsolatban kérjük, hogy érkezés előtt legalább 1 héttel vegye fel velünk a kapcsolatot. 

Mogyoródi Aquaréna

A csúszdázás és a vízi kalandok szerelmesei 

számára a Mogyoródi Aquaréna maga a földi 

paradicsom. A hatalmas zöldterületen elnyúló 

szórakoztatóközpontban 9 medence és egy 

26 elemből álló, összesen 1,5 kilométer hosszú 

csúszdarendszer gondoskodik a felejthetetlen 

élményekről. Sőt, a legmerészebbek akár  

magas sziklaszirtekről is ugrálhatnak a 3,5  

méteres mélységbe. A komplexumban baba-,  

és gyerekjátszótér, röplabda-, foci- és 

tollaslabdapályák, illetve színvonalas éttermek  

is várják a vendégeket.

Hungaroring

Lessen be a kulisszák mögé a Mogyoród külterületén 

található Hungaroringen, készítsen fotót a díjátadó 

pódiumon, jelentkezzen be előzetesen egy 

felejthetetlen élményvezetésre, vagy vegyen  

részt egy izgalmas vezetéstechnikai tréningen.  

A Formula-1 Magyar Nagydíj helyszíne nemcsak  

az autóversenyzésért rajongókat varázsolja el,  

a nagy küzdelmek, legendás győzelmek és szomorú 

bukások helyszíne minden idelátogatónak maradandó 

élményeket tartogat. Élményvezetés, hungaroring séta, 

pályalátogatás, gokart vagy vezetés technikai oktatás 

– a Hungaroringen számos szezonálisan elérhető 

élményprogram közül választhatnak az érdeklődők.

NYITVA TARTÁS: 

Nyáron mindennap 
9:00–19:00

PARKOLÁS: 

Aquaréna parkoló

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

34 km

IDŐ: 

30 perc

HUNGARORING KART 

CENTER NYITVA TARTÁS: 

Hétfő–Péntek  
12:00–20:00
Szombat–Vasárnap  
10:00–20:00

TÁVOLSÁG TURÁTÓL: 

33 km

IDŐ: 

30 perc

72 73



Porta épület

Parkoló

Gym

Pétanque pálya

Szabadtéri színpad

Körtéskert

Teniszpálya

Kastély épület

KastélytóSzabadtéri 
rendezvény helyszín
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