Édes kettesben - ajánlatunk nászútra, évfordulóra
2015. 01. 01. - 2015. 12. 22.
HUF / fő
fő / 2 éj

fő / 3 éj

Standard kétágyas szoba

35. 200,- Ft

49. 800,- Ft

Superior ktágyas szoba

50. 700,- Ft

72. 300,- Ft

Tartalom:






- üdvözlő ital,

- pezsgő és gyümölcstál bekészítés,
- szállás félpanziós ellátással - svédasztalos reggeli és vacsora, gyertyafényes vacsora
asztal,

- 1 alkalommal délutáni kávé vagy tea kettesben,
- wellness részleg korlátlan használata (gőzkabin, sókabin, illatkamra, finn- és bioszauna,
jacuzzi, élménymedence, melegvizes pihenőmedence, gyermekmedence, napozóágyak),

- Hölgyek részére 1×20 perc mézes masszázs,

- Urak részére 1×20 perc svédmasszázs,

- fürdőköntös használat, parkolás, ÁFA.
Vasárnap és csütörtök között - 10 % engedménnyel foglalható!

Fontos információk csomagjainkkal kapcsolatban:








Csomagajánlataink kiemelt, ünnepi, illetve tanszüneti időszakok kivételével érvényesek!
Kiemelt időszakban, megrendelés esetén a visszaigazolt ár 50%-a előre fizetendő!
Fenti áraink nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót. Ennek mértéke 300,- HUF / fő / éj,
amely 18 éves kor fölött fizetendő.
A szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre és szabad foglaltság függvényében,
előzetes megrendelés alapján foglalhatóak.
Nyugdíjas Vendégeink részére -5% engedményt biztosítunk az egész évre szóló
csomagárainkból. ( kivéve Senior napok csomagunk) Az időszakos csomagajánlatainkra a
kedvezmény nem vonatkozik!











A szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni és a távozás napján 11:00 óráig
kérjük átadni. Szállodánk a szobát érkezéskor 18:00 óráig tudja fenntartani, így amennyiben
Vendégeink később érkeznek meg, kérjük, szíveskedjenek ezt előre jelezni a +36 33 510 810-es
telefonszámon.
A szoba korábbi elfoglalását, vagy későbbi átadását térítés ellenében tudjuk biztosítani a
szabad kapacitás függvényében. Korai érkezés 5.000,- Ft /szoba (10.00- tól), késői kijelentkezés
8.000,- Ft / szoba ( 17.00-ig), melyek tartalmazzák a szoba árát és szállodánk wellness részének
használatát. Utazás napján, a szoba elhagyását követően vendégeink 2.500,- Ft/ fő áron
használhatják wellness szolgáltatásainkat.
Szobakártya elvesztése, megrongálása 500,- Ft.
Gyermekkedvezmény:
Szülőkkel egy szobában, pótágyon történő elhelyezés esetén:
-3 éves kor alatt ingyenes.
-3-12 éves kor között 50% engedménnyel biztosítjuk a szállást és az étkezést.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig értesülhessen akcióinkról! Küldje el nekünk foglalási
szándékát online felületen keresztül!

