Gyermekáldás hete a Dráva Hotelben 2018
Érvényesség: 2018. 05.20-27 között
A minimum tartózkodás 6 éjszaka!

Árak
Ár / szoba / 6éj

Ár 6 éj esetén / fő / éj

Classic szoba 2 fős elhelyezés esetén
Classic szoba 1 fős elhelyezés esetén

138 000
103 500

11 500 Ft
17 250 Ft

Superior felár / egyszeri díj
Lakosztály felár / egyszeri díj

10 000 Ft
20 000 Ft

10 000 Ft
20 000 Ft

Egyhálószobás Apartman felár – egyszeri
díj
Kéthálószobás Apartman felár – egyszeri díj

10.000.- Ft

10.000.- Ft / egyszeri

Szobatípusok

díj

20.000.- Ft

20.000.- Ft / egyszeri
díj

Pótágy / fő / 6 éjszaka
Hosszabbítás / fő / éj

69 000 Ft
11 000 Ft / fő / éj

11 500 Ft / fő / éj
11 000 Ft / fő / éj

A csomag tartalma:
• Szállás Classic / Superior szobában / erkélyes Lakosztályban egyénileg szabályozható
légkondicionálóval felszerelve
• Vagy szállás apartmanban: amerikai konyhás nappalival, saját nagyméretű
pihenőterasszal felszerelve
• Bőséges svédasztalos reggeli
• Svédasztalos vacsora
• A wellness részleg korlátlan használata (finn szauna, infrakabin, gőzkabin, só szoba,
pezsgőfürdő, belső wellness medence, fitneszterem és 2 db napozóterasz)
• Szabadtéri szolgáltatások térítésmentes használata: „Teknős” kneip ösvény, szabadtéri
játszótér, trambulin, strandröplabda pálya, állatsimogató
• Beltéri szolgáltatások térítésmentes használata: játszószoba, asztali tenisz, fitneszterem
• Fürdőköntös használat
• Wifi
További szolgáltatások térítés ellenében: biliárd, csocsó, x-box, darts, teniszpálya használat,
sporteszközbérlés, kerékpárbérlés, napozóágy bérlés
Gyermekkedvezmény: 5 éves korig a szállás és étkezés legalább 2 felnőttel történő érkezés esetén
ingyenes. 5 -12 éves korig 50% kedvezményt nyújtunk a szállás és étkezés árából.
Kisállat szállásdíj: 3 000 Ft / éj (az étterembe és a wellness részlegbe nem vihető)
Az idegenforgalmi adót (500.-Ft / fő /éj /18 éves kor felett) az ár nem tartalmazza.
Parkolási díj zárt, kamerával megfigyelt parkolóban: 500.-Ft / nap / gépkocsi
Az árak az Áfa-t tartalmazzák. Az árváltozás jogát fenntartjuk.
A fel nem használt csomagelemekért visszatérítés nem jár!

