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Szálláshelyek felfedezése

Szállás részletes adatai
Szálláshely adatai
Szálláshely neve:

Hotel Romantik Eger ***

Megye:

Heves

Szállás típusa:

Hotelek

Város:

Eger

Cím:

Csiky Sándor utca 26.

Nyitva tartás:

egész évben, 24 órás recepció.

Kutyabarát:

NEM

Fizetési mód:

Készpénz

Szép kártya:

K&H Széchenyi Pihenõkártya

Banki átutalás

MKB Széchenyi Pihenõkártya

Bankkártya

OTP Széchenyi Pihenõkártya

Hitelkártya
Ellátás:

reggeli

Ár (Ft/fő/éj)-tol: 7 850

Speciális étrend (vegetáriánus vagy diétás)

Csomagok adatai
Kategóra

Érvényesség

Ellátás

Akciós ár

Ár

Egyedi csomag

2018-04-28-2018-04-29

22 500

Egyedi csomag

2018-04-28-2018-05-01

55 500

Egyedi csomag

2018-08-09-2018-08-12

123 000

Egyedi csomag

2018-08-09-2018-08-12

141 000

Szállás leírása
A családias hangulatú kis szálloda, a Romantik, Eger közvetlen BELVÁROSÁBAN található, 100 m-re a
Széchenyi utcától, /Eger fő sétálóutcája/ valamint a belváros gépjárművek elöl elzárt területtől. Autóval érkező
vendégeinek a szálloda ingyenes, zárt parkolóhelyet, illetve mélygarázst biztosít, 20 m távolságra a
főépülettől!
A tömegközlekedés a környéken nagyon jó, a helyi járat buszmegálló, ill a távolsági fő buszpályaudvar 150 m
távolságra vannak.
Szálloda:
Kétemeletes kis szálloda, kuriózum az emeleten található sziklakertes, szökőkúttal kiegészített kert, melyből
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nyílik a svédasztalos reggeliző. A lobby részünkön egy computer, ingyenes internettel WI-FI-áll a vendégek
rendelkezésére! Kerékpár bérelhető!
Szobák
Standard szobák felszerelése fürdőszoba-hajszárítóval, SAT-TV, szobaszéf, mini-bár, telefon, korlátlan és
ingyenes internet csatlakozás.
A 4 db SZUPERIOR szoba a NÁSZUTAS SZOBA és a KISLAKOSZTÁLY vízforralóval (tea-kávé
bekészítéssel, korlátlan ingyenes fogasztással) foglalható!
A SZUPERIOR minősítésü szobákat, azoknak a vendégeinknek ajánljuk akik az igazán magas színvonalú
szobákat kedvelik! Sarokkádas és a belső kertre nyíló szoba is foglalható ebben a kategóriában.
Valamennyi Széchényi Kártyáját elfogadjuk!
VALAMENNYI ÉRKEZŐ VENDÉGÜMNKET WELCOME DRINKKEL, egy pohár zamatos egri borral
köszöntjük!

Lemondási feltétel
5 nappal az érkezés időpontja előtt kötbérmentesen lemondható ÍRÁSBAN a foglalás.

Szálláshelyen elérhetõ plusz szolgáltatások
hajszárító

ingyen parkolás

ingyen WIFI

járóka

kerékpár bérlés

kerthelyiség

légkondicionálás

minibár

műholdas csatornák Tv

széf

szobaszéf

zárt parkoló

Elérhetõ szobatípusok:

Lakosztály Exclusive 2 fős
Strandard szoba 2 főnek(franciaágyas)
Superior 2 ágyas szoba
Superior 3 ágyas

Szálláshely felszereltsége
Beszélt nyelvek:

magyar, angol, német,

Klímatizálás:

részben

Parkolás:

saját ingyenes parkoló

Pótágy babaágy info:

igen

Recepció:

24 órás
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Széf:

minden szobában

Transzfer:

igen, térítés ellenében

Szálláshely háziszabályzata
dohányzással kapcsolatban:

Valamennyi szoba NEM DOHÁNYZÓ!

Az alapár tartalmazza::

svédasztalos regeli, parkoló, korlátlan internet elérés (wi-fi)

Bejelentkezés:

14.00-tól

csoportos foglalás:

lehetséges e-mailben vagy telefonon

Elõleggel kapcsolatban:

esetenként szükséges

Férõhelyek száma:

32 fő

Gyermekekkel kapcsolatos díjszabás:

Igen, kortól függő

házikedvencekkel kapcsolatos tudnivalók: kisméretű kutya és háti macska térítés mellett hozható a hotelba. Elöre
kijelentkezés:

11.00-ig

Nyitvatartás:

egész évben, 24 órás recepció.

Elfogadott kártyatípusok:

American Express, K&H Széchenyi Pihenőkártya, MasterCard, MKB

Értékelés
Még nem értékelték ezt a szálláshelyet
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