Napi ár:
ELŐ-, UTÓSZEZON
2015. 01. 05-06. 19., 08. 23-12. 22.
Kétágyas standard szoba: 10.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba: 11.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 8.950 Ft / fő / éj

FŐSZEZON
2015. 06. 19-08. 23.
Kétágyas standard szoba: 12.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba: 13.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 9.950 Ft / fő / éj
A csomag tartalma:

- szállás
- svédasztalos reggeli
- svédasztalos vacsora
- kültéri, nyári medence, napozóágy (2015. 06. 19- 08. 23. között)
- minden nap ingyenes korlátlan szauna használat a délutáni órákban
- gyermek játszósarok
- ingyenes, nyitott parkoló használata
- ingyenes wifi
- áfa

Hétköznapi álom! 2 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron)
A csomag kizárólag vasárnapi, hétfői, keddi és szerdai érkezéssel foglalható.
ELŐ-, UTÓSZEZON
2015. 01. 05-06. 19., 08. 23-12. 22.
Kétágyas standard szoba: 7.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba: 8.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 7.450 Ft / fő / éj

FŐSZEZON
2015. 06. 19-08. 23.
Kétágyas standard szoba: 8.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba: 9.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 7.950 Ft / fő / éj

A csomag tartalma:

- szállás
- svédasztalos reggeli
- svédasztalos vacsora
- kültéri, nyári medence, napozóágy (2015. 06. 19- 08. 23. között)
- minden nap ingyenes korlátlan szauna használat a délutáni órákban
- gyermek játszósarok
- ingyenes, nyitott parkoló használata
- ingyenes wifi
- áfa

Hétvégi álom! 2 éj
A csomag kizárólag csütörtöki, pénteki és szombati érkezéssel foglalható.
ELŐ-, UTÓSZEZON
2015. 01. 05-06. 19., 08. 23-12. 22.
Kétágyas standard szoba: 9.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba: 10.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 8.450 Ft / fő / éj

FŐSZEZON
2015. 06. 19-08. 23.
Kétágyas standard szoba: 9.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba: 10.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 8.450 Ft / fő / éj
A csomag tartalma:

- szállás
- svédasztalos reggeli
- svédasztalos vacsora
- kültéri, nyári medence, napozóágy (2015. 06. 19- 08. 23. között)
- minden nap ingyenes korlátlan szauna használat a délutáni órákban
- gyermek játszósarok
- ingyenes, nyitott parkoló használata
- ingyenes wifi
- áfa

Hosszú hétvége! 3 éj
A csomag kizárólag szerdai, csütörtöki, pénteki és szombati érkezéssel foglalható.
ELŐ-, UTÓSZEZON
2015. 01. 05-06. 19., 08. 23-12. 22.
Kétágyas standard szoba: 8.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba: 9.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 7.950 Ft / fő / éj

FŐSZEZON
2015. 06. 19-08. 23.
Kétágyas standard szoba: 9.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba:10.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 8.450 Ft / fő / éj
A csomag tartalma:

- szállás
- svédasztalos reggeli
- svédasztalos vacsora
- 15 perces gépi szemmasszázs
- kültéri, nyári medence, napozóágy (2015. 06. 19- 08. 23. között)
- minden nap ingyenes korlátlan szauna használat a délutáni órákban
- gyermek játszósarok
- ingyenes, nyitott parkoló használata
- ingyenes wifi
- áfa

Kényeztető hétköznapok! 4 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron)
A csomag kizárólag vasárnapi és hétfői érkezéssel foglalható.
ELŐ-, UTÓSZEZON
2015. 01. 05-06. 19., 08. 23-12. 22.
Kétágyas standard szoba: 6.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba: 7.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 6.950 Ft / fő / éj

FŐSZEZON
2015. 06. 19-08. 23.
Kétágyas standard szoba: 7.900 Ft / fő / éj

Egyágyas standard szoba: 8.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 7.450 Ft / fő / éj
A csomag tartalma:

- szállás
- svédasztalos reggeli
- svédasztalos vacsora
- 15 perces gépi szemmasszázs
- 20 perces Jade masszázságy használat
- kültéri, nyári medence, napozóágy (2015. 06. 19- 08. 23. között)
- minden nap ingyenes korlátlan szauna használat a délutáni órákban
- gyermek játszósarok
- ingyenes, nyitott parkoló használata
- ingyenes wifi
- áfa

Kényeztető hétvége! 4 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron)
A csomag kizárólag keddi, szerdai, csütörtöki, pénteki és szombati érkezéssel foglalható.
ELŐ-, UTÓSZEZON
2015. 01. 05-06. 19., 08. 23-12. 22.
Kétágyas standard szoba: 7.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba: 8.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 7.450 Ft / fő / éj

FŐSZEZON
2015. 06. 19-08. 23.
Kétágyas standard szoba: 8.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba: 9.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 7.950 Ft / fő / éj
A csomag tartalma:

- szállás
- svédasztalos reggeli
- svédasztalos vacsora
- 15 perces gépi szemmasszázs
- 20 perces Jade masszázságy használat
- kültéri, nyári medence, napozóágy (2015. 06. 19- 08. 23. között)
- minden nap ingyenes korlátlan szauna használat a délutáni órákban
- gyermek játszósarok
- ingyenes, nyitott parkoló használata
- ingyenes wifi
- áfa

Tökéletes hetes! Min. 6 éj (a csomag hosszabbítható u.a. áron)
ELŐ-, UTÓSZEZON
2015. 01. 05-06. 19., 08. 23-12. 22.
Kétágyas standard szoba: 6.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba: 7.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 6.950 Ft / fő / éj

FŐSZEZON
2015. 06. 19-08. 23.
Kétágyas standard szoba: 7.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba: 8.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 7.450 Ft / fő / éj
A csomag tartalma:

- szállás
- svédasztalos reggeli
- svédasztalos vacsora
- 15 perces gépi szemmasszázs
- 40 perces Jade masszázságy használat
- kültéri, nyári medence, napozóágy (2015. 06. 19- 08. 23. között)
- minden nap ingyenes korlátlan szauna használat a délutáni órákban
- gyermek játszósarok
- ingyenes, nyitott parkoló használata
- ingyenes wifi
- áfa

Augusztus 20! Gyulán a Park Hotelben
2015.08.21-23. (min. 2 éj)
A csomag tartalma:

- szállás
- svédasztalos reggeli
- svédasztalos vacsora
- kültéri, nyári medence, napozóágy (2015. 06. 19- 08. 23. között)
- minden nap ingyenes korlátlan szauna használat a délutáni órákban
- gyermek játszósarok
- ingyenes, nyitott parkoló használata
- ingyenes wifi
- áfa

Húsvét
2015. 04. 03 - 06.
Majális
2015. 04. 30 – 05. 03.
Pünkösd
2015. 05. 22 - 25.
Minimum 3 éjszaka foglalható
Kétágyas standard szoba: 10.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba: 11.900 Ft / fő / éj
Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 8.950 Ft / fő / éj
A csomag tartalma:
- szállás
- svédasztalos reggeli
- svédasztalos vacsora
- 15 perces gépi szem masszázs
- minden nap ingyenes, korlátlan szauna használat a délutáni órákban
- gyermek játszósarok
- ingyenes, nyitott parkoló használat
- ingyenes wifi
- áfa

Pálinkafesztivál
Kolbászfesztivál

2015. 04. 17 – 19. (min. 2 éjszaka)
2015. 10. 22 - 25. (min. 3 éjszaka)

Kétágyas standard szoba: 14.900 Ft / fő / éj
Egyágyas standard szoba: 16.900 Ft / fő / éj
A csomag tartalma:
- szállás
- svédasztalos reggeli
- svédasztalos vacsora
- minden nap ingyenes, korlátlan szauna használat a délutáni órákban
- gyermek játszósarok
- ingyenes, nyitott parkoló használat
- ingyenes wifi
- áfa

Fontos információk:

Gyermek kedvezmény: 0-3 éves korig ingyen (kiságyon is) 3-14 éves korig pótágyon való
elhelyezéssel, félpanzióval 5.000 Ft / fő / éj (abban az esetben is, ha nem igényelnek
pótágyat). 3-14 éves korig főágyon való elhelyezéssel, félpanzióval 7.000 Ft / fő / éj.

Családi szobaárunkat kifejezetten 2 felnőtt és 2 gyermek (3-14 év) részére állítottuk össze.
Elhelyezés 2 db kétágyas összenyitható családi szobában.
Az ár nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, melynek mértéke 380 Ft / fő / éj 18 év felett.
Lehetőség van fürdőköntös bérlésére 500 Ft / fő / mosatás.
Kistestű állat: 3.000 Ft / éj. Vállalja érte a felelősséget, hoz neki etető, itató tálat és fekvő
helyet.
Légkondicionált szoba igényét, kérjük előre jelezze, mivel nem minden szobatípusnál
alapfelszereltség. Klímás szoba felára 1.000 Ft / éj.
Kétágyas szoba felára egy fős használat esetén: 2.000 Ft / éj, (Pálinkafesztivál és Kolbászfesztivál
esetében 5000 Ft / fő / éj)

Előszezoni kivételek:
A csomag kiemelt és ünnepi időszakokban nem foglalható (Húsvét, Pálinkafesztivál, Május 1.
Pünkösd).
A csomag hétvégén, kiemelt és ünnepi időszakokban nem foglalható (Húsvét,
Pálinkafesztivál, Május 1. Pünkösd).
Főszezoni kivételek:
A csomag kiemelt és ünnepi időszakokban nem foglalható.
A csomag hétvégén, kiemelt és ünnepi időszakokban nem foglalható.
Utószezoni kivételek:
A csomag kiemelt és ünnepi időszakokban nem foglalható (Kolbászfesztivál, Karácsony,
Szilveszter).
A csomag hétvégén, kiemelt és ünnepi időszakokban nem foglalható (Kolbászfesztivál,
Karácsony, Szilveszter).
Főszezoni, húsvéti, Május 1, pünkösdi foglalás esetén 50 % előleg fizetése szükséges,
Pálinkafesztivál és Kolbászfesztivál esetében 100% előleg befizetése szükséges. Befizetési
határidő érkezés előtt 30 nappal. Lemondás esetén az előleg nem visszatérítendő. Le nem
mondás esetén 100% kötbért számolunk fel. Amennyiben a vendég az érkezési napot
megelőzően legkésőbb 10 nappal lemondja vagy módosítja a foglalását, a befizetett foglaló
teljes összege a lemondást követő 6 hónapon belül felhasználható legalább ugyanolyan értékű
foglalásnál.
Amennyiben a vendég az időpont módosítási kérelmet a visszaigazolásban feltüntetett
érkezési naphoz képest a 10. napon belül küldi, vagy a vendég bármi okból nem érkezik meg
a szállodába, a szálloda a befizetett foglalót lelakottnak tekinti, a vendég elveszti a befizetett
foglalót, az nem kerül visszafizetésre.

