
                                             Ahol a pihenés élménnyé válik! 
                    

Foglaljon 15% kedvezménnyel a magyarországi Danubius szállodákban*! 
Hivatkozási jelszó: MOK 

 
 

 
 

Danubius magyarországi szállodái* kedvezményes szállás-, éttermi és fitness ajánlatokkal 

várják a Magyar Orvosi Kamara tagjait Budapesten, Hévízen, Győrben, Sárváron, Bükfürdőn, 

Balatonfüreden és Pécsett!  

Termál- és élményfürdőzést, gasztronómiai és wellness kényeztetést, sőt akár all inclusive 

családi pihenést is talál a Danubius színes kínálati palettáján. 

 

Szállás 

15% kedvezmény az előre megrendelt – a www.danubiushotels.hu oldalon közzétett, az 
adott szállodára érvényes ellátást (reggeli vagy félpanzió vagy all inclusive) tartalmazó 
szobaár, illetve a szállást is tartalmazó csomagajánlatok áraiból. Hivatkozási jelszó: MOK 

- A kedvezmény az előfoglalási és grátisz éjszakával kombinált kedvezményes árakból is igénybe vehető!   

- Már foglaláskor jelezni kell, hogy kedvezményre jogosító MOK tagsági kártyával rendelkezik és szeretné 

igénybe venni a kedvezményt. 

- A kedvezmény kizárólag közvetlenül a szállodánál történt foglalások, illetve a Danubius által működtetett 

központi foglalási rendszerben, a www.danubiushotels.hu oldalon történő online megrendelés, továbbá e-mail-

ben, telefaxon, levélben vagy, telefonon történt foglalás, megrendelés esetén érvényesíthető. 

- Ezen kedvezmény kuponkedvezményekkel, egyedi ajánlatokkal nem összevonható! 

- A MOK tagja egy alkalommal legfeljebb 3 szobát jogosult kedvezményesen igénybe venni, a szálloda ezen 

szobákra fenntartott szabad kapacitásának függvényében, a szálloda visszaigazolása alapján. 

 

Vendéglátás 

15% kedvezmény a szálloda vendéglátóhelyeinek (étterem, bár, coffee shop, terasz stb.) 
étel-és itallapjain feltüntetett áraiból, kivéve a kedvezményes árú étel és ital fogyasztást, 
mint pl. 50 %-os vasárnapi ebéd vagy előre összeállított kedvezményes menü. 

- Már asztalfoglaláskor, vagy a helyszínen az étel / ital megrendelése előtt köteles jelezni, hogy 

kedvezményre jogosító kártyával rendelkezik és szeretné igénybe venni a kedvezményt. 

-  A MOK kedvezményt alkalmanként max. 10 fő veheti igénybe, a MOK kártya birtokosa jelenlétében. 

 

Wellness, Fitness 

15 % kedvezmény a Premier Fitness bérletek az adott szálloda / premierfitness.hu 
honlapján közzétett, nem kedvezményes bérlet áraiból, kivéve napijegy, tömbjegy és 
alkalomra szóló bérletárak. 

- A kedvezményre való jogosultságot, időpont egyeztetéskor jelezni kell! 

 

A MOK kártya kedvezményre való jogosultságot a szolgálatatás igénybe vétele előtt, 
szállás foglalás esetén foglalások, kell jelezni, mert utólagosan a kedvezmény már 
nem érvényesíthető!  

*kedvezményt adó Danubius szállodák listáját lsd. a következő oldalon 

 

 

http://www.danubiushotels.hu/


 
 

*A MOK kártyát elfogadó – kedvezményt adó Danubius szállodák : 

 

 
Danubius Health Spa Resort Margitsziget****superior 
tel: +36-1-889-4700 fax: +36-1-889-4989 
msz.reservation@danubiushotels.com   www.danubiushotels.hu/margitsziget 
1007 Budapest-Margitsziget    
 
Danubius Grand Hotel Margitsziget****superior 
tel: +36-1-889-4700 fax: +36-1-889-4989 
msz.reservation@danubiushotels.com    www.danubiushotels.hu/grandhotel 
1007 Budapest-Margitsziget    
 
Danubius Hotel Helia**** 
tel: +36-1-889-5826 fax: +36-1-889-5801 
helia@danubiushotels.com    www.danubiushotels.hu/helia 
1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.  

 
Danubius Hotel Gellért    
tel: +36-1-889-5520 fax: +36-1-889-5525 
gellert.reservation@danubiushotels.com   www.danubiushotels.hu/gellert 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.    

 
Danubius Hotel Astoria City Center**** 
tel: +36-1-889-6000 fax: +36-1-889-6091  
astoria.reservation@danubiushotels.com  www.danubiushotels.hu/astoria 

1053 Budapest, Kossuth L. u. 19-21.   
 
Danubius Hotel Flamenco****    
tel: +36-1-889-5700 fax: +36-1-889-5701 
flamenco.reservation@danubiushotels.com www.danubiushotels.hu/flamenco 
1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7. 

   
Danubius Hotel Arena****     
tel: +36-1-889-5250 fax: +36-1-889-5252 
arena.reservation@danubiushotels.com  www.danubiushotels.hu/arena 
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.    

 
Danubius Health Spa Resort Hévíz**** superior 
tel: +36-83-889-435 fax: +36-83-889-436 
heviz.reservation@danubiushotels.com  www.danubiushotels.hu/heviz 
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 9-11.    

 
Danubius Health Spa Resort Aqua****  
tel: +36-83-889-434 fax: +36-83-889-436     
aqua.reservation@danubiushotels.com  www.danubiushotels.hu/aqua 

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 13-15.   

 
Danubius Health Spa Resort Bük**** 
tel: +36-94-889-414 fax: +36-94-889-432 
buk.reservation@danubiushotels.com  www.danubiushotels.hu/buk 
9740 Bük, Európa út 1      
 
Danubius Health Spa Resort Sárvár****  
tel: +36-95-889-443 fax: +36-95-889-499 
sarvar.reservation@danubiushotels.com  www.danubiushotels.hu/sarvar 
9600 Sárvár, Rákóczi u. 1.    
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Hotel Annabella*** - szezonálisan nyitva tartó szálloda 
tel: +36-87-889-430 fax: +36-87-889-435 
annabella.reservation@danubiushotels.com      www.danubiushotels.hu/annabella 
8230 Balatonfüred, Deák F. u. 25.   
 
Hotel Marina*** - szezonálisan nyitva tartó szálloda 
tel: +36-87-889-430 fax: +36-87-889-435 
marina.reservation@danubiushotels.com  www.danubiushotels.hu/marina 
8230 Balatonfüred, Széchenyi út 26.   
 
Hotel Rába City Center***     
tel: +36-96-889-408 fax: +36-96-889-414 
raba.sales@danubiushotels.com   www.danubiushotels.hu/raba 
9021 Győr, Árpád út 34.  
 
Hotel Palatinus City Center***   
tel: +36-72-889-440 fax: +36-72-889-404 
palatinus.reservation@danubiushotels.com  www.danubiushotels.hu/palatinus 
7621 Pécs, Király u. 5.     
 
 
 
 
Éttermek elérhetősége: 
 
Danubius Grand Hotel Margitsziget, Széchenyi Étterem  tel: +36-1-889-4700  
Danubius Hotel Helia, Jupiter Étterem    tel: +36-1-889-5800 
Danubius Hotel Gellért, Panoráma Étterem, Gellért Söröző   tel: +36-1-889-5500   
Danubius Hotel Astoria, Mirror Kávéház & Étterem    tel: +36-1-889-6000  
Danubius Hotel Flamenco       tel: +36-1-889-5660  
Danubius Hotel Arena, Oregano Étterem    tel: +36-1-889-5250 
Hotel Rába City Center (Győr), Royal Belga Söröző   tel: +36-96-889-460 
Hotel Palatinus City Center (Pécs), Palatinus Étterem  tel: +36-72-889-444 
 
Danubius Premier Fitness termek: 
 
Danubius Health Spa Resort Margitsziget (Budapest)  tel: +36-1-889-4914 
Danubius Health Spa Resort Helia (Budapest)   tel: +36-1-889-5820 
Danubius Health Spa Resort Hévíz     tel: +36-83-889-497 
Danubius Hotel Arena (Budapest)     tel: +36-1-889-5282 
Danubius Hotel Flamenco (Budapest)    tel: +36-1-889-5761 
 
Danubius Health Spa centrumok: 
 
Danubius Health Spa Resort Margitsziget (Budapest)  tel: +36-1-889-4737 
Danubius Health Spa Resort Helia (Budapest)   tel: +36-1-889-5820 
Danubius Health Spa Resort Hévíz     tel: +36-83-889-477 
Danubius Health Spa Resort Aqua (Hévíz)    tel: +36-83-889-577  
Danubius Health Spa Resort Bük     tel: +36-94-889-454 
Danubius Health Spa Resort Sárvár     tel: +36-95-888-496 
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