
 
Decemberi akciók és a Sárkány Apartman és Kempingben! 

Foglaljon hétköznap legalább 3 éjszakát a Sárkány Apartman és Kempingben és 
decemberben is garantáltan minimum 30% kedvezménnyel jutalmazzuk! 

Töltsön pár emlékezetes napot a festői Nyírbátorban és töltődjön fel a Sárkány Wellness és 
Gyógyfürdőben! 

Nálunk Széchenyi pihenőkártyájával is fizethet (OTP, MKB, K&H), vagy felhasználhatja 
megmaradt Üdülési Csekkjeit legkésőbb december 31-ig! 

 

Valódi pihenés - ajándékba! Lepje meg szeretteit Sárkány Pihenő Utalvánnyal! 

Lepje meg szeretteit karácsonyra egy különleges Sárkány Pihenő Utalvánnyal! Keressen 
minket elérhetőségeinken és mi kínálatunkból az Ön igényei szerint állítjuk össze az ideális 
ajándékcsomagot. 

• szálláshely kényelmes apartmanjainkban  
• félpanziós vagy teljes ellátás  
• belépőjegyek a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőbe  
• masszázs és egyéb gyógyászati kezelések  
• korlátlan wellness használat  

További információk: Horváth Ágnes 06-70-338-5456, vagy 
horvath.agnes@sarkanyfurdo.hu 

Fürdőnk pénztárában 5000 és 10000 Ft-os Fürdő Ajándék Utalványok is kaphatóak, melyek 
a fürdő minden szolgáltatására beválthatóak! 

• belépőjegyek  
• wellness részleg  
• büfé  
• masszázsok  
• fürdőruha vásárlás  



 

 

 Ünnepi nyitva tartásunk a Sárkány Wellness és Gyógyfürd őben 

2012. december 22. (szombat)  05.30–20.00 

2012. december 23. (vasárnap)  05.30–20.00 

2012. december 24. (hétfő)  zárva 

2012. december 25. (Karácsony 1. napja) 14.00–20.00 

2012. december 26. (Karácsony 2. napja) 08.00–20.00 

2012. december 31. (Szilveszter)  05.30–14.00 

2013. január 1. (Újév napja)  14.00–20.00 

Gyógyászati részlegünk december 22-26. között, december 31-én és január 1-én zárva tart. 

A további napokon a fürdő nyitva tartása 08.00-20.00 (bérlettel 05.30-20.00) óráig. 

Wellness nyitva tartás: hétköznapokon: 10.00- 20.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon: 
08.00- 20.00 óráig. 

A gyógyászati kezelések hétköznapokon 8.00 - 16.00 óráig vehetők igénybe. 

 

Kellemes Ünnepeket kívánunk minden Kedves Vendégünknek! 

 

 

 



 Hatalmas siker volt a II. Éxerix Úszókupa! 

Sok száz fiatal úszótehetség részvételével, népes nézősereg előtt zajlott le fürdőnkben a II. 
Éxerix úszókupa, mely egyben a Szabolcs Tour bajnokság második fordulója is volt. Helyi 
egyesületünk, a Bátori Sárkány Úszóegyesület magasan nyerte a versenyt 21 000 ponttal, 
Ibrány és Vásárosnamény ifjú úszói előtt. 

 

Kihúztuk a Szerencsések Hónapjának nyerteseit! 

November a Szerencsések Hónapja volt fürdőnkben. Vendégeink a belépéskor játékszelvényt 
tölthettek ki, melyek közül kisorsoltuk a szerencsés nyerteseket: 

• Családi wellness hétvégét nyert Micle Viktor Nagykárolyból.  
• 2 éjszakás wellness hétvégét tölthet nálunk Eszenyi Attila, Kis-Géresről.  
• A 30 alkalmas fürdőbérlet boldog tulajdonosa pedig Gaál Linda, Kállósemjénből.  

Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek! 

 

  

  

  

  

 


