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Szállás részletes adatai
Szálláshely adatai
Szálláshely neve:

Karádi Boutique Hotel

Megye:

Hajdú-Bihar

Szállás típusa:

Hotelek

Város:

Hajdúszoboszló

Cím:

Bányász utca 35.

Nyitva tartás:

egész évben

Kutyabarát:

NEM

Fizetési mód:

Készpénz

Szép kártya:

K&H Széchenyi Pihenõkártya

Banki átutalás

MKB Széchenyi Pihenõkártya

Bankkártya

OTP Széchenyi Pihenõkártya

Hitelkártya
Ellátás:

félpanzió

Ár (Ft/fő/éj)-tol: 8 200

reggeli

Csomagok adatai
Kategóra

Érvényesség

Ellátás

Akciós ár

Ár

Nyugdíjas csomag 2017-12-20-2018-05-31

félpanzió

17 160 (Ft/2fő/éj)

21 000

2-3 éjszakás csomagok
2017-12-20-2018-03-29

reggeli

17 900 (Ft/2fő/éj)

24 000

2-3 éjszakás csomagok
2017-12-20-2018-03-30

félpanzió

20 900 (Ft/2fő/éj)

25 600

Családi hétvége csomag
2017-12-20-2018-04-30

félpanzió

22 400 (Ft/2fő/éj)

27 900

Wellness Napok

2018-01-09-2018-12-20

félpanzió

22 400 (Ft/2fő/éj)

28 900

Wellness Napok

2018-01-09-2018-12-20

félpanzió

28 000 (Ft/2fő/éj)

33 900

Valentin napi csomag
2018-02-16-2018-02-18

félpanzió

29 500 (Ft/2fő/éj)

38 000

Szállás leírása
A Karádi Boutique Hotel Hajdúszoboszló központjában, Európa legnagyobb fürdőkomplexumától 300 m-re és
a városközponttól 200 m-re található.
Szállodánkba érkező vendégeinket barátságos, családias légkör, tágas, minőségi szobák és kellemes hangulatú,
parkosított udvar várja.
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Vendégeinknek díjmentesen biztosítjuk tavasztól őszig a pihenőkertünk és a napozóágyak használatát,
valamint az egész épületben a vezeték nélküli internet hozzáférést!
Felár nélkül vehetik igénybe vendégeink az egyénileg szabályozható légkondicionálást!
Szállodánk saját étteremmel rendelkezik, ahol a vendégeinknek bőséges, minőségi svédasztalos reggelit és
menüválasztásos főétkezést kínálunk!
A szállodánkban 7 db classic kétágyas szoba, 2 db lakosztály és 2 db családi szoba áll vendégeink
rendelkezésére. Az első emeleti szobáink mindegyikéhez erkély is tartozik!
Szobáink elegáns bútorzattal, bio ágymatraccal, televízióval, fésülködőasztallal, kis asztallal,
légkondicionálóval, szobaszéffel felszereltek.
A szobák egy része pótágyazható.
A fürdőszobák zuhanyzóval, törölközővel, hajszárítóval rendelkeznek.
Lakosztályainkhoz egy tágas hálószoba, illetve
családosok, gyermekkel érkezők számára.

kényelmes nappali tartozik, amely ideális környezet

Baba és gyerek-barát szolgáltatások: utazóágy, pelenkázó, fürdetőkád állvánnyal, bili, WC-ülőke, zsámoly a
mosdó eléréséhez, valamint etetőszék, gyermekétkészlet az étteremben.
A szobák és lakosztályok nemdohányzóak, kérjük vendégeinket, hogy tartsák ezt tiszteletben!

Lemondási feltétel
14 nappal az érkezés előttig Kötbérmentes
7 nappal az érkezés előttig A megrendelt szolgáltatások 30%-a
5 nappal az érkezés előttig A megrendelt szolgáltatások 50%-a
2 nappal az érkezés előttig A megrendelt szolgáltatások 70%-a
NO SHOW A megrendelt szolgáltatások 100%-a

Szálláshelyen elérhetõ plusz szolgáltatások
etetőszék

fürdőköpeny

hajszárító

ingyen WIFI

légkondicionálás

minibár

napozóterasz

zárt parkoló

Elérhetõ szobatípusok:

2 ágyas szoba (külön) ággyal
3 ágyas szoba
Családi (4 ágyas)szoba
Luxus 2 fős lakosztály
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Szálláshely felszereltsége
Beszélt nyelvek:

magyar, angol, német, román

Foglalható minimum éjszaka:

1

Klímatizálás:

Igen, díjmentes

Parkolás:

Zárt parkoló, melynek díja 500 Ft / autó / nap

Pótágy babaágy info:

Hálós kiságy

Recepció:

24 órás

Szolgáltatások:

lift, hajszárító minden szobában, wifi

Transzfer:

Igény esetén biztosítjuk

Szálláshely háziszabályzata
dohányzással kapcsolatban:

nem dohányzó szobák

Az alapár tartalmazza::

svédasztalos reggeli

Bejelentkezés:

14:00 órától

Elõleggel kapcsolatban:

Foglalás esetén a foglalást követően 8 napon belül 30% előleg befizeté

Férõhelyek száma:

28 fő

Gyermekekkel kapcsolatos díjszabás:

0 - 3 éves kor között díjmentes, 4 - 12 éves kor között 50 % kedvezmé

kijelentkezés:

10:00 óráig

Nyitvatartás:

egész évben

Elfogadott kártyatípusok:

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

Értékelés
Még nem értékelték ezt a szálláshelyet
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