Szülinap a Miniversumban, VR hétvége a Sweet Escape szabadulószobában,
Budapesti kalandok a Benczúr Hotelben, Állati nap a Zsolnay Negyedben, Pünkösdi
Örökség Ünnep a szentendrei Skanzenben, pünkösdölés a Hotel Vécsecity-ben, VII.
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VR hétvége a Sweet Escape szabadulószobában 2018. június 2-3-ig!

Idén már ötödik alkalommal, június első hétvégéjén a Sweet Escape elképesztő
ajánlattal áll elő ismét a szabadulószobák történetében! Pénzedért most is dupla
szórakoztatást kapsz! HungaryCarddal 1000 Ft kedvezmény bármely
szolgáltatáscsomagunk árából.
Bővebben...

Miniversum szülinapi csúcsforgalom 2018. május 12-13-ig!

Ezen a hétvégén 4. születésnapját ünnepli a világ egyik legnagyobb modellvasút és
terepasztal kiállítása, a Miniversum. Ebből az alkalomból a 14 év alatti gyermekek
ingyenesen látogathatják* meg a kiállítást és fedezhetik fel a minivilágot!
HungaryCarddal 10% kedvezmény a felnőtt- és gyerekjegy árából!
Bővebben...

Pünkösdi Örökség Ünnep a szentendrei Skanzenben 2018. május 20-21-ig!

Tudja, hogyan remélnek Novajon és mi is az a molnárkalács? Pünkösdkor a Skanzen
portáin minden évben találkozhat a szellemi kulturális örökségét őrző közösségekkel.
Felelevenítjük a Dunántúlon ismert tavaszköszöntő szokást, a pünkösdölést
is. HungaryCard Plussal 2 felnőtt ingyenesen válthat belépőt.
Bővebben...

Budapesti kalandok és pihenés a Benczúr Hotelben HungaryCarddal!

Szálljon meg a Benczúr Hotelben és szerezzen élményeket a fővárosban HungaryCard
kedvezményekkel! Számos látnivaló és program a Cirkusztól kezdve, a Széchenyi
Fürdőn keresztül, az Állatkertig. HungaryCarddal 15% kedvezmény a
csomagajánlatból, valamint az éttermi a la carte fogyasztás összegéből.
Bővebben...

Állati nap a Zsolnay Negyedben 2018. május 12-én!

Szombaton reggel 10 órától egy igazán „állati” napra várja a látogatókat a Zsolnay
Örökségkezelő NKft. és a Pécs Környéki Állatmentő Alapítvány. Ormányos medve,
kaméleon és cukormókus is feltűnik majd a Zsolnay Negyedben, lesz többek között
ingyenes madárbarát-kert séta, állatsimogató, kutyaiskola-bemutató, de látványetetés és
keresőjáték is várja az érdeklődőket.
Bővebben...

Pünkösd 2018 a Hotel Vécsecity****-ben!

Töltse nálunk a pünkösdi hosszú hétvégét, hiszen zenés és kulturális programokkal,
wellness
szolgáltatásokkal,
gyerekfoglalkoztatóval
várjuk
Önt
és
családját! HungaryCard tulajdonosoknak 10% kedvezmény a csomagárakból.
Bővebben...

Almamelléki Erdei Kisvasút napja Sasrétpusztán 2018. május 12-én!

A hagyományosan május 2. szombatján zajló kisvasúti nap nagyszerű alkalmat kínál e
sajátos közlekedési eszköz felfedezésére. Családi programjaink nagy része a sasréti
Kikerics Erdészeti Erdei Iskola környezetében zajlik, ahol kicsik és nagyok egyaránt
megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő szórakozást.
Bővebben...

Tudnivalók a HungaryCard kártya LIGA kedvezménnyel történő rendeléséről
A LIGA 2017-ben megállapodást kötött a HungaryCarddal, melynek alapján tagjaink kedvezményesen
tudják megvásárolni a Basic illetve Plusz kártyát. A jelenleg megvásárolható kártyák 2019. január 001jéig érvényesek, és számtalan szálláshely, étterem, strand- és gyógyfürdő, múzeum, kalandpark, színház
és más rendezvény esetében biztosít 10, 20, 30, vagy 50 %-os kedvezményt.
Egyedi megrendelés esetén kétféle módon vehető igénybe a kedvezmény: személyes vásárlással
Budapesten a Hotelinfo Irodában (1056 Bp. Váci u. 78-80.), a LIGA-tagkártya felmutatásával, és az
interneten keresztül, a www.hungarycard.hu oldalon történő rendelés útján. Online vásárlás esetén le kell
fényképezni a LIGA-tagkártyát, és a fotót meg kell küldeni az iroda@hotelinfo.hu e-mail címre. A
válaszként érkező visszaigazoló e-mailben egy kuponkódot küldenek, melynek felhasználásával
kedvezményesen rendelhető meg a HungaryCard káryta. A vásárlást a www.hungarycard.hu oldalon kell
kezdeményezni, regisztrációt követően, a kártyarendelés menüpontra kattintva. A kedvezményes ár az 54.
és 55. cikkszámú termékekre vonatkozik, tehát a katalógust is tartalmazó Basic, illetve Plus csomagok
vásárlásánál érvényesíthető.

HungaryCard Basic csomag kedvezményes ára: 1.500 Ft + 795 Ft postaköltség, azaz 2.295 Ft (6 ezer forint
helyett), míg a HungaryCard Plus csomag ára: 9.000 Ft + 795 Ft postaköltség, azaz 9.795 Ft (12 ezer forint
helyett). A kiválasztott terméket be kell tenni a kosárba, majd a rendelés végén beírni a visszaigazoló

emailben kapott kuponkódot, és az érvényesítés gombra kell kattintani. A fizetés bankkártyával vagy banki
átutalással lehetséges. A megvásárolt kártyacsomagot postán küldik el. A megrendelt kártyát átvétel után
regisztrálni kell a weboldalon, és ennek megtörténte lehet a kedvezményeket igénybe venni. A Plusz
kártyához
tartozó
további
kuponokat
külön
kuponfüzetben
küldik
meg.

