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ÁrjegyzékÁrjegyzékÁrjegyzékÁrjegyzék    
(Érvényes: 2013(Érvényes: 2013(Érvényes: 2013(Érvényes: 2013. január 1. január 1. január 1. január 1----től)től)től)től)    

    

Nyár szoba (masszázskád+franciaágy) Nyár szoba (masszázskád+franciaágy) Nyár szoba (masszázskád+franciaágy) Nyár szoba (masszázskád+franciaágy) ::::    
        ElőElőElőElő----/utószezon/utószezon/utószezon/utószezon    FőszeFőszeFőszeFőszezonzonzonzon    
    1 főre1 főre1 főre1 főre    5.200,5.200,5.200,5.200,----    FtFtFtFt    5.600,5.600,5.600,5.600,----    FtFtFtFt    
    2 főre2 főre2 főre2 főre    6.600,6.600,6.600,6.600,----    FtFtFtFt        7.800,7.800,7.800,7.800,----    FtFtFtFt    
    pótágypótágypótágypótágy    1.800,1.800,1.800,1.800,----    FtFtFtFt    2.100,2.100,2.100,2.100,----    FtFtFtFt    

    

Tavasz szoba (masszázskabin+két különálló ágy)Tavasz szoba (masszázskabin+két különálló ágy)Tavasz szoba (masszázskabin+két különálló ágy)Tavasz szoba (masszázskabin+két különálló ágy)    ::::    
                ElőElőElőElő----/utószezon/utószezon/utószezon/utószezon        FőszezonFőszezonFőszezonFőszezon    
    1 főre1 főre1 főre1 főre        4.200,4.200,4.200,4.200,----    FtFtFtFt    4.600,4.600,4.600,4.600,----    FtFtFtFt    
    2 főre2 főre2 főre2 főre        5.900,5.900,5.900,5.900,----    FtFtFtFt    6.200,6.200,6.200,6.200,----    FtFtFtFt    
    

Egész vendégház lefEgész vendégház lefEgész vendégház lefEgész vendégház lefoglalása: oglalása: oglalása: oglalása:     
    15.000,15.000,15.000,15.000,----        FtFtFtFt    17.517.517.517.500,00,00,00,----        FtFtFtFt    
    
ElőszezonElőszezonElőszezonElőszezon: 2013.01.02 : 2013.01.02 : 2013.01.02 : 2013.01.02 ----    2013.05.31.2013.05.31.2013.05.31.2013.05.31.    
FőszezonFőszezonFőszezonFőszezon: 2013.06.01 : 2013.06.01 : 2013.06.01 : 2013.06.01 ----    2013.09.01.2013.09.01.2013.09.01.2013.09.01.    
UtószezonUtószezonUtószezonUtószezon: 2013.09.02 : 2013.09.02 : 2013.09.02 : 2013.09.02 ––––    2013.12.21.2013.12.21.2013.12.21.2013.12.21.    
    

ÜnnepekÜnnepekÜnnepekÜnnepek:::: Március 15Március 15Március 15Március 15: 2013.03.15 -03.17; HúsvétHúsvétHúsvétHúsvét:2013.03.30 - 04.01; PünkösdPünkösdPünkösdPünkösd: 2013.05.18 - 05.20; 
ÁllamalapításÁllamalapításÁllamalapításÁllamalapítás    ünnepeünnepeünnepeünnepe:2013.08.17-20;1956195619561956----os Forradalomos Forradalomos Forradalomos Forradalom: 2013.10.23 - 27. MindenszentekMindenszentekMindenszentekMindenszentek: 2013.11.01 - 03; 
KarácsonyKarácsonyKarácsonyKarácsony: 2013.12.22 – 12.29; SzilveszterSzilveszterSzilveszterSzilveszter: 2013.12.30 - 2014.01.01; 
    

Az árak tartalmazzák:Az árak tartalmazzák:Az árak tartalmazzák:Az árak tartalmazzák:    
- a szállásdíját és az ÁFÁa szállásdíját és az ÁFÁa szállásdíját és az ÁFÁa szállásdíját és az ÁFÁ----t,t,t,t,  
- zárt parkolási lehetőséget, 
- a teljes felszerelésű konyha-étkező használatát,  
- Kábel TV (32 csatorna), 
- vezeték nélküli Internet kapcsolatot, 
- bográcsozási, szalonnasütési és grillezési lehetőséget az udvarban. 
----    Nem tartalmazzák az IFANem tartalmazzák az IFANem tartalmazzák az IFANem tartalmazzák az IFA----t, mely 400,t, mely 400,t, mely 400,t, mely 400,----    Ft/fő/éj 18 éves kortól.Ft/fő/éj 18 éves kortól.Ft/fő/éj 18 éves kortól.Ft/fő/éj 18 éves kortól.    
    

KedvKedvKedvKedvezmények:ezmények:ezmények:ezmények:    
Kiemelt kedvezmény: Vasárnaptól péntekig tartó 5 éjszakára 
szóló foglalás esetén elő-, utószezonban 15 % kedvezmény,            
----    MMMMinimum 3 éjszakára történő foglalás esetén 10% kedvezményinimum 3 éjszakára történő foglalás esetén 10% kedvezményinimum 3 éjszakára történő foglalás esetén 10% kedvezményinimum 3 éjszakára történő foglalás esetén 10% kedvezmény 
- Nyugdíjasoknak:Nyugdíjasoknak:Nyugdíjasoknak:Nyugdíjasoknak:    10 % kedvezmény a listaárból!10 % kedvezmény a listaárból!10 % kedvezmény a listaárból!10 % kedvezmény a listaárból!  
    

Gyermek kedvezméGyermek kedvezméGyermek kedvezméGyermek kedvezménynynyny: 
----    3 éves korig a gyermek szállása ingyenes (ha nincs külön ágyon),3 éves korig a gyermek szállása ingyenes (ha nincs külön ágyon),3 éves korig a gyermek szállása ingyenes (ha nincs külön ágyon),3 éves korig a gyermek szállása ingyenes (ha nincs külön ágyon),    
----    3333----12 éves kor között 30% engedmény pótágy igénybevétele esetén.12 éves kor között 30% engedmény pótágy igénybevétele esetén.12 éves kor között 30% engedmény pótágy igénybevétele esetén.12 éves kor között 30% engedmény pótágy igénybevétele esetén.    
Egyszerre csak egy kedvezmény vehető igénybe! 
    

Csak péntekre, illetve csak szombatra való foglalás esetén (előCsak péntekre, illetve csak szombatra való foglalás esetén (előCsak péntekre, illetve csak szombatra való foglalás esetén (előCsak péntekre, illetve csak szombatra való foglalás esetén (elő----    és utósés utósés utósés utószezonzezonzezonzezonban) a főszezoni árakat vesszük ban) a főszezoni árakat vesszük ban) a főszezoni árakat vesszük ban) a főszezoni árakat vesszük figyelembe! figyelembe! figyelembe! figyelembe!     
 
Hitelkártyát sajnos nem tudunk elfogadni!Hitelkártyát sajnos nem tudunk elfogadni!Hitelkártyát sajnos nem tudunk elfogadni!Hitelkártyát sajnos nem tudunk elfogadni!        
OTP, K&H és MKB SZÉPOTP, K&H és MKB SZÉPOTP, K&H és MKB SZÉPOTP, K&H és MKB SZÉP----kártyát is elfogadunk!kártyát is elfogadunk!kártyát is elfogadunk!kártyát is elfogadunk!    


