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KÖRNYEZETBARÁT 
ÜDÜLÉS

CONNEX HOTELCSEKK



Az érvényesség lekérdezhető a www.connexservice.com weboldalon az utalvány számának 
megadásával. A felhasználásra a www.connexservice.com honlapon feltüntetett érvényességi 
rendelkezések vonatkoznak.

SZÁLLODAUTALVÁNY
Az Ön személyes foglalási kódja:

MEGHÍVJUK ÖNT EGY RÖVID ÜDÜLÉSRE

S013 MUS



 „AMIT MA TESZÜNK, DÖNTÉS ARRÓL, 
HOGY MILYEN LESZ A VILÁG HOLNAP.“
Marie von Ebner-Eschenbach

A társadalom fenntarthatósága érdekében nem mindenkinek kell azonnal 
mindent megváltoztatnia. A változáshoz sok apró lépés vezet. Minden apróság 
értékes - beleértve az üdülési célpont gondos kiválasztását. Tegyen valami jót 
önmagáért és a bolygónkért, és töltse a következő rövid nyaralását egy olyan 
szállodában, amely különös figyelmet fordít a fenntarthatóságra.
 
A Környezetbarát üdülés hotelcsekkel klímasemlegesen utazhat és az ebből 
származó CO2-kibocsátás automatikusan kompenzálódik.



 3 nap tartózkodás / 2 éjszaka szállás
 2 személy részére kétágyas szobában
 reggelis ellátással
 plusz 80,- euró értékű utalvány a szálloda éttermi, ill. egyéb szolgáltatásaira  

 (2 x 40,- euró beváltható a hotelcsekk-tartózkodás 2 napján, felhasználható  
 a szálloda feltételei alapján)

 partnerszállodáink egyikében, melyet a www.connexservice.com honlapon  
 található, teljes szállodakínálatból szabadon választhat

A HOTELCSEKK A KÖVETKEZŐ 
SZOLGÁLTATÁSOKAT TARTALMAZZA:

Élvezze tartózkodását és hagyja, hogy teste és lelke új energiával töl-
tődhessen fel. Engedje, hogy a kiválasztott szálloda kényeztethesse Önt!



A Környezetbarát üdülés hotelcsekkben csak olyan szállodákat talál, amelyek fontosnak 
tartják a fenntarthatóságot, már ma hozzájárulnak a holnaphoz és a jövőben is ezt
tervezik tenni. Attól függően, hogy hány fenntarthatósági kritériumnak felel meg a szálloda, 
legfeljebb 5 levél minősítést kaphat.

A www.connexservice.com honlapon minden válogatott szállodát megtalál, amely  
a változatos kínálatnak köszönhetően minden nyaralási igényt kielégít.  
Jó szórakozást kívánunk a szálloda kiválasztásához!

A KÖRNYEZETBARÁT ÜDÜLÉS kritériumok:
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ÉLVEZZE AZ ÜDÜLÉST ÉS RELAXÁLJON  
EGY KÖRNYEZETBARÁT SZÁLLODÁBAN     



KLÍMASEMLEGES UTAZÁS:  
CO2-KIBOCSÁTÁS KOMPENZÁLÁSA

A hotelcsekk-tartózkodása során keletkező átlagos CO2 –kibocsátás mennyiséget 
a környezetvédelmi szervezetnek köszönhetően automatikusan kompenzálják.  
A Környezetbarát üdülés hotelcsekkel így klímasemlegesen utazhat.

Az ökológiai lábnyom kiszámításának kritériumai az érkezés és távozás, szállás, 
étkezés és a helyszínen végzett tevékenységek.



1.  Válasszon szállodát: 
Válassza ki a teljes szállodakínálatból a www.connexservice.com honlapon  
az Önnek tetsző szállodát.

2.  Foglaljon szállodát: 
Foglalását a foglalási kérelem elküldésétől egészen a visszaigazolásig 
lebonyolíthatja online a www.connexservice.com weboldalon.

3. Élvezze az üdülést: 
A szállodába történő megérkezéskor, kérjük, adja le a szobafoglalás  
visszaigazolását.

EGYSZERŰ ÚT AZ ÜDÜLÉSHEZ



Örüljön a gondosan kiválasztott szállodáknak, amelyek nagy hangsúlyt 
fektetnek a fenntarthatóságra, és különféle lehetőségeket kínálnak Önnek 
nyaralásának élményekben gazdag eltöltésére.



MAGYARORSZÁG – FELÜDÜLÉS 
TESTNEK ÉS LÉLEKNEK

Az ország a hagyományaival és sokoldalúságával vonzza a vendégeket. Elsősor-
ban a múltba nyúló hagyományokkal rendelkező kis falvakban és a nagyvárosok-
tól távol eső, érintetlen régiókban tett látogatások során mélyülhet el az ország 
szépségeiben, megismerheti a vendégszerető lakosokat és megkóstolhatja 
az eredeti magyar gulyást. Az eseménydús nap után egy hangulatos szálloda 
várja Önt, mely a teljes jólétéről gondoskodik egészségtámogató légkörrel, bio 
minőségű ételekkel vagy pihentető masszázzsal a kiválasztott natúrkozmetiku-
mok felhasználásával.

Minden magyarországi szállodát megtalál  
a www.connexservice.com honlapon.



CSEHORSZÁG – VEGYEN MÉLY  
LÉLEGZETET ÉS PIHENJEN

Csehország régiói, gyönyörű, erdős természeti területe, sok tava és folyója  
számos ígéretes kiránduló célpontul szolgál. Aktív nyaralóként felfedezheti  
az országot a jól kiépített túra- és kerékpárutakon. A vad patakok az akciódús  
vízi sportok paradicsoma, mint a rafting és a kenuzás. A prágai „Arany Város”  
a látnivalók sokaságával, mint a világ legnagyobb kastélykomplexuma vagy  
a Károly híd, történelmi szempontból érdekes sétára invitál. A szállodában  
visszatekinthet az eseménydús napra, lehetőleg a finom, szeretettel elkészített 
cseh sütemények egyikét fogyasztva.

Minden csehországi szállodát megtalál  
a www.connexservice.com honlapon.



Minden szlovákiai szállodát megtalál  
a www.connexservice.com honlapon.

SZLOVÁKIA – A TERMÉSZET 
KEDVELŐINEK ÁHÍTOTT ÚTI CÉLJA

Annyi természetvédelmi területet, gyönyörű tájat, érdekes túraútvonalat és nép-
szerű régiót a téli sport rajongóinak ritkán talál máshol, mint ebben a kis ország-
ban. Különösen a Tátra, a világ legkisebb hegyi területe, vonzza ide a hegymászás 
szerelmeseit a világ minden pontjáról. Emellett számtalan lehetőség nyílik 
Szlovákia festői tájainak felfedezésére egy e-bike segítségével. A test és lélek 
pihenéséről és regenerálódásáról a vendégszerető szálloda gondoskodik sze-
mélyre szabott wellness kezelésekkel és egészséges, ízletes finomságokkal  
a hamisítatlan regionális konyhából.



LENGYELORSZÁG – TERMÉSZETI 
KINCSEK GAZDAGSÁGA

Fedezze fel az egyedülálló természeti szépségek országát. Délen a Magas-Tátra 
környéke csalogatja a hegyek kedvelőit az aktív pihenésre. Az egyedi hangulatú 
széles homokos strandok a Balti-tenger változó, Borostyán Partként is ismert 
dűnéivel minden bizonnyal elvarázsolják. A tengerparton töltött pihentető órákhoz 
vagy a történelmi szempontból érdekes túrákhoz itt a festői partszakaszok,
látványos sziklák és meredek tengerpart képezik a lenyűgöző hátteret. A kulináris 
élményeket a pirog, a kiadós töltött gombócok és a borscs, a céklából készült 
leves biztosítják, amelyeket a szállodákban is előszeretettel szolgálnak fel.

Minden lengyelországi szállodát megtalál  
a www.connexservice.com honlapon.



AUSZTRIA – A HEGYEK, TAVAK  
ÉS A RÉTES ORSZÁGA

Eme bájos üdülési célpont híres változatos tájáról, meleg vendégszeretetéről  
és a jellegzetes regionális finomságokról, mint például a bécsi szelet és
az almás rétes. Az impozáns hegycsúcsok, kristálytiszta tavak, elbűvölő
völgyek az egyedi állat- és növényvilággal számos lehetőséget kínálnak
a sporttevékenységekhez, felfedező túrákhoz és pihenéshez. A lelkes túrázók, 
motorosok és a vízi sportok szerelmesei egyaránt megtalálják a kiteljesedé-
süket, mint ahogy a síelők, sífutók és szórakozás szerelmesei is. Az üdülési 
örömök minden érzékszervre hatással lesznek!

Minden ausztriai szállodát megtalál  
a www.connexservice.com honlapon.



NÉMETORSZÁG – AZ INSPIRÁCIÓ  
ORSZÁGA

A kínálat sokszínűsége különösen azoknak a természetbarátoknak tetszik, 
akik „fenntarthatóan” szeretnék felfedezni az országot a túra- vagy kerékpá-
rútvonalakon: északon a gyönyörű tengerpartok, délen az Alpok és a festői 
folyók, szőlőültetvények, fürdőtavak és kiterjedt természeti parkok várják
az idelátoga-tókat. A szeretettel gondozott falvak és történelmi városközpontok, 
amelyek az ország értékes kulturális örökségei, szintén kellemes sétára és 
időtöltésre hívják Önt. A nyaralók a legkülönfélébb téli szórakozásokat
élvezhetik Bajoror-szág romantikus, hóval borított hegyeiben.

Minden németországi szállodát megtalál 
a www.connexservice.com honlapon.



OLASZORSZÁG – DOLCE VITA  
MEDITERRÁN KÖRNYEZETBEN

A pizzáról, tésztáról, chianti-ról, cappuccinoról és a joie de vivre-ről ismert ország 
az egyik legnépszerűbb nyaralóhely Európában. A változatos régiók, amelyeket  
a szőlőültetvények, fenyvesek és bájos kisvárosok jellemeznek, egész évben  
kiérdemlik a figyelmet. A szállodában a kulináris élvezetek ugyanúgy hozzájárul-
nak a jóléthez, mint a kellemes mediterrán éghajlat, amely időnként „dolce far
niente“ -re csábítja Önt a napozóteraszon. Azok, akik szeretik a friss hegyi
levegőt, Értékelni fogják Dél-Tirol lenyűgöző hegyeit, akár gyalog, kerékpárral 
vagy téli sportok űzése során fedezik fel.

Minden olaszországi szállodát megtalál  
a www.connexservice.com honlapon.



MINDEN INFORMÁCIÓ ÉS FOGLALÁS  
A WWW.CONNEXSERVICE.COM  
HONLAPON

Weboldalunkon könnyen és kényelmesen megtalálhatja a teljes szállodakínála-
tot, valamint minden információt a rövid nyaralásáról. Akár online térképet, akár 
különféle szűrőket használ, mint pl. nyaralási érdeklődés, szállodai szolgáltatá-
sok stb. - a Connex foglalási oldallal pontosan ízlése szerint foglalhatja le álmai 
nyaralását!

Minden szállodában részletes információkat talál a helyszínről, a felszereltségről 
és a szabadidős tevékenységekről. A Környezetbarát üdülés kritériumai áttekint-
hetően vannak feltüntetve – a hosszantartó üdülési örömért.



ÜDÜLÉSÉVEL A KÖVETKEZŐ
MÓDON JÁRULHAT HOZZÁ
A FENNTARTHATÓSÁGHOZ:

 Fedezze fel az üdülési régiót autó nélkül: számos szálloda kínál kerékpár, e-bike  
és elektromos autó kölcsönzési lehetőséget vagy fedezze fel a környéket gyalog  
és használja ki a szálloda transzfer szolgáltatásait.

 Részesítse előnyben a regionális, szezonális és bio élelmiszereket. Több szálloda 
kínál ízletes vegetáriánus és vegán étkezést.

 Csökkentse a vízfogyasztást és használja többször a törölközőt. Ha hosszú ideig 
tartózkodik távol a szobától, kapcsolja ki a légkondicionálót, a lámpákat  
és az elektronikus eszközöket.

 Tisztelje a természetet: ismerje meg a növény- és állatvilágot természetes szépsé-
gükben és kövesse a kijelölt útvonalakat, amikor felfedezi a kiválasztott szállodát 
körülölelő tájat.

 Ügyeljen arra, hogy nyaraláskor ne keletkezzen felesleges hulladék és kerülje  
az eldobható csomagolást. A hulladék gondos válogatásával hozzájárul a környezet 
védelméhez.



BEST
QUALITY

Élvezze rövid üdülését a gondosan kiválasztott Connex partnerszállodák egyikében. 
A legjobb  szállodákat évente Connex Best Quality Awards díjjal jutalmazzuk.

A hotelcsekkel megszálló vendégek a következőképp értékelik tartózkodásukat 
a Connex partnerszállodában: 

 a válaszadók 89%-a ajánlaná a lefoglalt szállodát másnak is 
 a válaszadók 90%-a ismételten visszatérne ugyanabba a szállodába
 a válaszadók 91%-a nagyon elégedett a foglalási rendszerrel

CÉLUNK
A MAXIMÁLIS ELÉGEDETTSÉG 
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