
Ofertă Kama Sutra 

 
"Romantismul se îmrăstie în tot aerul restaurantului, unde muzica alintătoare este 
acompaniamentul vinului delicios din mâna bărbatului 
Ambii își iubesc nespus copii, și totuși a fost o recreere pentru ei timpul petrecut în doi, cina 
luată împreună. Fata s-a sters usor cu servețelul, apoi a băut un pic din pahar. Ajung încet la 
finalul cinei, fata mângâie usor mâna băiatului, privirile lor se întălnesc, amândoi simt 
scânteia.... 
 
 Corvin Hotel Gyula*** & Wellness Apartamente Oferta Kama Sutra 
  

 Pachetul poate fi rezervat minimum pe 2 nopţi! 

 Cazare pentru 2 nopţi cu micdejun, bufet tip suedez, cu cină la lumina lumânărilor. 

 Folosirea nelimitată de „Corvin Spa” ( între 12:00 şi 19:00 sauna şi jacuzzi) 

 Trandafir , 

 Petale de tranadfir răspândite în jurul patului 

 O sticlă de şampanie 

 Folosirea de capod de baie ( în incinta hotelului) 600,- Huf (2 EURO)/ capod 

 Internet gratuit ( WIFI) 
  
 Preţuri: 
  
În cameră superior:               9.975,- HUF (33 EURO)/ pers / noapte 
În camera „ Kama Sutra”:      11000,- HUF (37 EURO)/ pers / noapte 
În suita „ Kama Sutra”:           11225,- HUF (38 EURO)/ pers / noapte 
Suprapreț pentru periodele sezonale: (evenimente de oraș și de sărbătorile legale, respectiv. 

între Julie 1-August 31) 1400 HUF (5 EURO)/ persoană / noapte 

Tarifele nu includ taxa turistică, care costa 450 Huf (1,8 EURO) / persoană / noapte. Scutirea 
de impozit sunt exceptate de la vârsta de 18 ani. 
Servicii suplimentare: 
  

 închirierea saunei și a jacuzzi pentru o oră (uz privat) 1500,- HUF(5 EURO) / oră 



 cupon cu 10 % reducere de preț pentru masajele din hotel 

 1 oră romantică cu trăsura prin oraș, taxa este de 5000,- HUF(18 EURO) /pers  

                    
 Pentru galeria camerelor apăsați aici: 
Galerie cameră Kama Sutra superior 1 
Galerie cameră Kama Sutra superior 2 
Galerie suita Kama Sutra 
   
Sejurul poate fi cumpărat cadou,  cu mai multe servicii suplimentare, sau chiar și ca un cadou 
de nunta. 
Supraprețuri: 

 Parcare 850,- HUF (3 EURO)/autoturism /noapte 
 Taxa de turism: 450,- Ft (1,8 EURO)/ persoană / noapte ( numai peste 18 ani) 

  
Camera Kama Sutra superior 1: 

 
 
Camera Kama Sutra superior 2: 

 
 
Pentru galerie foto, dați click aici. 
Vă stăm la dispoziție 24 ore pe zi, dacă aveți întrebări, contactați-ne 

 

http://corvin-hotel.hu/kepgaleria/kepgaleria-kama-szutra-szoba
http://corvin-hotel.hu/kepgaleria/kepgaleria-kama-szutra-superior-2
http://corvin-hotel.hu/kepgaleria/kepgaleria-lakosztaly-kama-szutra
http://corvin-hotel.hu/virtualis-seta/kepgaleria-kama-szutra-szoba

