
Nyeremények leírása – 2019 őszi nyereményjáték 

1. VISTA utazási iroda 

Egyediségével és újító képességeivel a Vista a magyar turisztikai piac meghatározó szereplője. A 

szokványos utazási irodákhoz képest a lehetséges utazási szolgáltatások teljes körét vállalja fel, 

azaz kivételesen komplex szolgáltatást képes kínálni. A Vista utazásszervezői a világ bármely táján 

és városában tudnak szállást foglalni és autót bérelni, továbbá online kapcsolatban állnak az 

összes nagy szállodalánccal, számos önálló szállodával és partnerirodával, s valamennyi 

jelentősebb légitársasággal. Így az ügyfeleknek a publikált áraknál jóval kedvezőbb, speciális áron 

értékesítik ezeket a szolgáltatásokat. Az utazni vágyó ügyfelek számára egyedi igény szerint is 

készítenek útitervet a világ bármely szegletébe. 

2. Danubius Hotel 

A Danubius Hotel Bük wellness hotel több mint három évtizede fogadja a pihenni érkező 
családokat, a romantikus kikapcsolódásra vágyó párokat és a gyógyulni vágyó nyugdíjasokat. 
Mint gyerekbarát wellness hotel a gyerekek saját fürdőrészlegben pancsolhatnak, a játszótermek 
és animációs programok pedig nemcsak a gyerekek szórakozását biztosítják, de a szülők 
kikapcsolódását is. Hogy még kényelmesebbé tegyék pihenését, a szálloda all inclusive ellátással 
működik. Így már azoknak is ideális választás, akik a fürdő lehetőségei mellett a korlátlan 
fogyasztást és a kitűnő konyhát is előnyben részesítik. 
 
3. Roamer of Switzerland 

A svájci óramárka tavaly ünnepelte 130 éves évfordulóját. Ezalatt a több mint egy évszázad alatt 
neve egybeforrt a klasszikus svájci órakészítéssel. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az első 
kezdeti modellje a Searock a mai napig megtalálható a kollekcióban. Nemesacél, zafírkristály, 
automata és quartz szerkezetek, kézzel készített bőrszíj mind a „swiss made” égisze alatt 
alkotnak egy tökéletes elegyet. Mindegyik Roamer karóra megbízható időmérőként kíséri el 
tulajdonosát, ellátva funkcióit és hozzáadva a minőségi időt az élet minden értékes pillanatához. 

4. Chefparade főzőkurzus 5 db 4 fő részére szóló utalvány 

A Chefparade egy ’hands-on’ jellegű főzőiskola, ami azt jelenti, hogy minden vendégünk aktívan 

részt vesz a főzésben, természetesen szakácsaink szakértő tanácsait követve. Sokak előtt nyitva 

áll a kapu, amelyen átlépve könnyen megtanulhatják, megszerethetik addig ismeretlennek vagy 

idegennek tűnő fűszerek, összetevők felhasználását. Büszkén valljuk magunkról, hogy a 

Chefparade egy tudásközpont, mely a világ gasztro-kultúrájának hétköznapi követe. Célunk az, 

hogy az együtt-főzés élményét hiteles szakemberekkel, élvezetes módon adjuk át és receptjeink 

otthon is működjenek. 

5. Marquard Media előfizetés 

A Marquard Media Magyarország Kft. piacvezető prémium életmódmagazinok kiadója és 

prémium tartalomszolgáltató, többek között a JOY, Éva, Apa, és Gyereklélek márkákkal van jelen 

olvasói életében. Az 1998-ban a magyar piacra lépő JOY hosszú évek óta hazánk piacvezető női 

magazinja, A saját fejlesztésű, saját koncepciójú ÉVA magazin azokhoz a 30-as, 40-es nőkhöz szól, 

akik már megalapozták az életüket. Az Apa magazin őszintén és szórakoztatóan mutatja be a 

modern apaság örömeit és kihívásait, inspirációt adva ezzel a leendő és gyakorló apáknak. A 

Gyereklélek magazin pszichológiai, nevelési és oktatási témákat dolgoz fel, könnyen érthető, 

szerethető formában. 



6. Parfüm 

Az Eternity nevében hordozza sorsát, hiszen hosszú-hosszú évek óta töretlen népszerűséggel 

hirdeti az örökkévalóság értékeit. Az illat alkotója Sophia Grojsman, akit a romantika és a sosem 

múló szerelem inspirált. Erős, virágos illat a Calvin Klein Eternity női parfüm, amely az egyszerű és 

elegáns megjelenésével főként a romantikus, odaadó és nőies hölgyek örök kedvence. Az Eternity 

For Men egy friss, férfias illat, a férfinak, aki könnyed magával szemben és a kapcsolataiban. 

Fejillat: zöld növények. Szívillat: zsálya. Alapillat: cédrusfa. 

7. Könyvcsomag a Líra Csoport újdonságaiból 

A könyvcsomag tartalma: 

Soren Sveistrup: A gesztenyeember (Partvonal Kiadó, 2019, 456 oldal) 

Francesco Totti; Paolo Condo: A kapitány (Partvonal Kiadó, 2019, 400 oldal) 

Linwood Barclay: Huszonhárom (General Press, 2019, 400 oldal) 

Amanda Prowse: Egyszemélyes karácsony (General Press, 2019, 304 oldal) 

Debbie Macomber: Alaszkai vakáció (General Press, 2019, 228 oldal) 

Vámos Miklós: Jánoska és a Farkas (Athenaeum, 2019, 400 oldal) 

Szurovecz Kitti: Az egyetlen ismerős arc (Athenaeum, 2019, 280 oldal) 

J. R. R. Tolkien: Karácsonyi levelek - A szerző illusztrációival (Magvető, 2019, 192 oldal) 

Boldizsár Ildikó szerkesztésében: Mesék a csodakertről - Az egyetlen Földért (Magvető, 2019, 

320 oldal) 

Katty Kay - Claire Shipman: Az önbizalom kódja lányoknak (Menő Könyvek Kiadó, 2019, 312 

oldal) 

Tony Wolf: Mesél az erdő - Az állatokról (Manó Könyvek Kiadó, 2019, 88 oldal) 

Tony Wolf: Kedvenc meséim (Manó Könyvek Kiadó, 2019, 248 oldal) 

Nyáry Krisztián: Életemnél is jobban - 115 újabb szerelmes levél és történet (Corvina Kiadó, 2019, 

340 oldal) 


