MySzallas.com

Telefon:
06/20-566-3029
E-mail cím: info@myszallas.com

Szálláshelyek felfedezése

Szállás részletes adatai
Szálláshely adatai
Szálláshely neve:

Elisabeth Apartman ( 2 fõ részére )

Megye:

Vas

Szállás típusa:

apartmanok

Város:

Bük

Cím:

Ifjúság u 62.

Nyitva tartás:

áprilistól novemberig

Kutyabarát:

NEM

Fizetési mód:

Banki átutalás

Szép kártya:

OTP Széchenyi Pihenõkártya

Készpénz
Ellátás:

Önellátó

Ár (Ft/fő/éj)-tol: 3 800

Csomagok adatai
Kategóra

Érvényesség

Egyedi csomag

2018-04-07-2018-04-10

Ellátás

Akciós ár

Ár
25 500

Szállás leírása
A szállás kb. 1800 méterre található a fürdőtől.
A külön bejáratú, földszinti apartman 1 lakó/hálószobából áll, LED TV-vel, étkezősarokkal, kényelmes francia
ággyal, új matracokkal, jól felszerelt főzőfülke (hűtő, micro, vizforraló, toaster, kávéfőző), előszoba, és
zuhany wc-vel. A zárt, virágos kertben ülőgarnitúra, nyugágyak, és parkoló áll a vendég rendelkezésére
Tudunk ingyenesen kerékpárokat is biztosítani vendégeinknek. WIFI az egész apartman területén, s még a
kert apartmanhoz közeli területén is fogható.
A helyi idegenforgalmi adó külön fizetendő: 500-/ fő/ éj

Lemondási feltétel
Amennyiben a vendég a rendelést lemondja az alábbi kötbérek fizetendő:
- kötbérmentes lemondási határidő: 15 nappal a nyaralás megkezdése előtt
- 15. - 10. nap között:
a részvételi díj 10 %-a
- 9. - 5. nap között:
a részvételi díj 35 %-a
- 4. - 2. nap között:
a részvételi díj 65 %-a
- érkezési napon, vagy lemondás elmaradása esetén:
a részvételi díj 100 %-a
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Szálláshelyen elérhetõ plusz szolgáltatások
hajszárító

ingyen parkolás

ingyen WIFI

kerthelyiség

zárt parkoló

Elérhetõ szobatípusok:

apartman 2 fő

Szálláshely felszereltsége
Beszélt nyelvek:

magyar, nemet, román, angol

Egyedi különleges:

-

Fitness:

-

Foglalható minimum éjszaka:

3

Klímatizálás:

nincs, de az épület szigetelt, és minden nyílászárón roló és szunyogháló van

Konferencia terem:

-

Konyha felszereltsége:

villanytűzhely, hűtő, mikró, toaster, vízforraló, edények

Környék bemutatása::

Szombathely 27 km, sárvár 25 km, Fertőd-Nagycenk 40-45 km, Sopron: 50 km , K

Közösen használható:

kert

kültéri medence:

-

Masszázs testkezelések:

-

Parkolás:

zárt kertben

Pótágy babaágy info:

-

Recepció:

-

Széf:

-

Szolgáltatások:

ingyen kerékpárhasználat

Transzfer:

-

Wellness részleg:

-

Szálláshely háziszabályzata
dohányzással kapcsolatban:

nemdohányzó

Alapár nem tartalmazza::

idegenforgalmi adó
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Az alapár tartalmazza::

szállás

Bejelentkezés:

14:00-től

csoportos foglalás:

-

Elõleggel kapcsolatban:

-

Férõhelyek száma:

2

Gyermekekkel kapcsolatos díjszabás:

-

házikedvencekkel kapcsolatos tudnivalók: kijelentkezés:

10:00-ig

Nyitvatartás:

áprilistól novemberig

Speciális info:

-

Elfogadott kártyatípusok:

Nincs

Értékelés
Tisztaság

Kényelem

Személyzet

Elégedettség

Ár/érték

Ajánlaná ismerősének?

Összesen: 9.80
1 db vélemény alapján
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