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Akciós csomagajánlat, gyermekáldás hete 2018
A csomag érvényessége: 2018.05.21 - 05. 27. között érvényes
Kétágyas elhelyezés félpanziós ellátással (fő/6 éj) 53 400 Ft, (8900 Ft/fő/éj). Az
idegenforgalmi adó 500 Ft/fő/éj.
Egyágyas elhelyezés félpanziós ellátással (fő/6 éj) 62 400 Ft (10 400 Ft/fő/éj). Az
idegenforgalmi adó 500 Ft/fő/éj.
Fizetés módja: előre utalással vagy készpénzzel, hitelkártyával, Szép Kártyával a helyszínen.
Csomagajánlatunk a következő szolgáltatásokat tartalmazza:












Félpanziós ellátást (svédasztalos reggeli és vacsora)
Érkezéskor Welcome ital (kávé, tea, üdítő)
Gyógy és wellness medence használata
Finn szauna használata
Infraszauna használat
Fürdőköpeny
Szobaszéf
Internet (wi-fi) használat
Zárt parkoló használata
Fejenként 1 db 20 perces gyógy vagy illóolajos masszázs
Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások:
 Ping pong asztal, kondigépek

Az akció további részletei:








Az akció 2018. május 21. – március 27. között foglalható és minimum 5 éjszaka szállás
foglalása esetén érvényes
Az idegenforgalmi adót az ár nem tartalmazza, melynek mértéke: 500 Ft / fő / éj.
Gyermekkedvezmény: 3 éves korig a szállás és étkezés ingyenes. 3 – 12 éves korig
gyermekek elhelyezését pótággyal biztosítjuk, aminek a költsége 3000 Ft vagy 10 €.
A 3000 Ft díjban reggelis ellátás van, további étkezések esetén a gyerekeknek 3 – 6 éves
korig térítésmentes.
A 6-12 éves gyerekek esetében a további étkezéseket 50 % -os áron számoljuk.
A fent nevezett árak szobánként vagy személyenként értendőek, tartalmazzák a felsorolt
szolgáltatásokat és az ÁFÁ-t.
Áraink a félpanziós ellátást tartalmazzák. Félpanziós ellátás: bőséges svédasztalos reggeli
+ bőséges svédasztalos vacsora.
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
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Lemondási feltételek, egyéni foglalás esetén:





14 nappal az érkezés előtt kötbérmentes
13-7 nappal az érkezés előtt a megrendelt szolgáltatás 20%-a
6-2 nappal az érkezés előtt a megrendelt szolgáltatás 50%-a
24 órán belül ill. lemondás elmaradása esetén a megrendelt szolgáltatás 100%-a fizetendő
kötbérként

Érkezés /Távozás:
A szobákat az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni.
Az utazás napján legkésőbb 11:00 óráig kérjük a szobákat elhagyni.
A korai check in vagy késői check out kizárólag kérésre, előzetes egyeztetés után, szabad
kapacitás függvényében vehető igénybe.
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeink bármelyikén!
☎+36 72/580–934 vagy +36 72/580–950
marketing@harkanykorhaz.hu
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