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Telefon:

06/20-566-3029

E-mail cím: info@myszallas.com
szállásom/fiókom-kapott foglalások

Szállás részletes adatai
Szálláshely adatai
Szálláshely neve:

Lak-Völgyi Üdülõház Bélapátfalva

Megye:

Heves

Szállás típusa:

Nyaralók

Város:

Bélapátfalva

Cím:

Mónosi tanya

Nyitva tartás:

június 1. - szeptember 18.

Kutyabarát:

NEM

Fizetési mód:

Banki átutalás

Szép kártya:

K&H Széchenyi Pihenõkártya

Készpénz

MKB Széchenyi Pihenõkártya
OTP Széchenyi Pihenõkártya

Ellátás:

nincs ellátás

Ár (Ft/fő/éj)-tol: 3 400

Csomagok adatai
Jelenleg nincs csomagajánlat feltöltve ehhez a szálláshoz!
Szállás leírása
Bélapátfalván, a Bükk hegység lábánál található az erdővel közvetlen szomszédos, 800 négyzetméteres önálló
udvarral, saját parkolóval és fedett terasszal rendelkező nyaralóház. A földszinten található nappali (melyben
egy kényelmes sarokülőgarnitúra szükség esetén akár fekhelyként is szolgálhat) egy légtérben található az
étkezősarokkal, valamint a jól felszerelt konyhával. Szintén a földszinten található az összkomfortos
fürdőszoba, mely kizárólagosan kedves Vendégeink rendelkezésére áll. Az emeleti hálótérben 3 szimpla
heverő, valamint egy franciaágy, emellett ruhásszekrény és síkképernyős televízió található. Az udvar végében
kialakított filagória remek pihenési lehetőséget a mesterséges tavacska szomszédságában.
A Bélkő-hegység, valamint a Bélapátfalvától mindössze 5 kilométerre található szilvásváradi Szalajka-völgy
remek túrázási, kirándulási lehetőségeket kínál családok és baráti társaságok számára
A szálláshely közelében, a Lak-völgyi tó partján egy hangulatos kisvendéglő várja mindazokat, akik szívesen
kipróbálnák színes étel- és italválasztékát.

Lemondási feltétel
A foglalást követő 24 órán belül a lemondás kötbérmentes.
Ezt követően a foglaló összege (azaz a szállásdíj 30%-a) a kötbér.
Az érkezést megelőző 3 napon belüli lemondás esetén kifizetendő kötbérként a szállásdíj 50%-a.
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Szálláshelyen elérhetõ plusz szolgáltatások
bográcsozási hely

grillezési lehetőség

ingyen parkolás

kávé főző

kerthelyiség

műholdas csatornák Tv

napozóterasz

zárt parkoló

Elérhetõ szobatípusok:

Önálló, 5 fős nyaraló terasszal, saját udvarral

Szálláshely felszereltsége
Beszélt nyelvek:

magyar, angol

Foglalható minimum éjszaka:

2

Konyha felszereltsége:

jól felszerelt

Környék bemutatása::

A nyaraló a Bélkő lábánál fekszik, a tó néhány méterre található, a belváros is gya

Parkolás:

Az udvarban zárt parkolási lehetőséget biztosítunk ingyenes vendégeinknek.

Szálláshely háziszabályzata
dohányzással kapcsolatban:

A nyaralóházban a dohányzás tilos.

Alapár nem tartalmazza::

idegenforgalmi adó

Az alapár tartalmazza::

a teljes nyaralóház és az udvar kizárólagos használata, ingyenes tűzifa-

Bejelentkezés:

14:00 és 18:00 között, de lehetőségeink függvényében előzetesen más

Elõleggel kapcsolatban:

30% foglalót kell előre elutalni

Férõhelyek száma:

5+1

Gyermekekkel kapcsolatos díjszabás:

12 éves kor alatt 30% kedvezmény, 3 éves kor alattiak díjmentesek.

házikedvencekkel kapcsolatos tudnivalók: A nyaralóházban nem fogadunk háziállatokat.
kijelentkezés:

10:00 óráig, de lehetőségeink függvényében előzetesen más időpont is

Nyitvatartás:

június 1. - szeptember 18.

Elfogadott kártyatípusok:

Nincs

Értékelés
Még nem értékelték ezt a szálláshelyet
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