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Szállás részletes adatai
Szálláshely adatai
Szálláshely neve:

Fûzfa Hotel *** és Pihenõpark

Megye:

Heves

Szállás típusa:

Hotelek

Város:

Poroszló

Cím:

Kossuth Lajos út 81.

Nyitva tartás:

0-24

Kutyabarát:

NEM

Fizetési mód:

Banki átutalás

Szép kártya:

K&H Széchenyi Pihenõkártya

Ellátás:

Bankkártya

MKB Széchenyi Pihenõkártya

Készpénz

OTP Széchenyi Pihenõkártya

félpanzió

Ár (Ft/fő/éj)-tol: 6 000

reggeli
Speciális étrend (vegetáriánus vagy diétás)

Csomagok adatai
Kategóra

Érvényesség

Egyedi csomag

2017-12-09-2017-12-10

Ellátás

Akciós ár

Ár
13 000

Szállás leírása
A Fűzfa Hotel *** és Pihenőpark a Tisza-tó kapujában, Poroszlón található.
A Hotel *** két szárnyában összesen 24 darab kényelmes szoba lett kialakítva. Válaszható kettő, három illetve
négy ágyas szoba is. Kérés esetén a szobák pótágyazhatók, illetve babaágy is elhelyezhető. A szobák
kialakítása komfortos, saját zuhanykabinos fürdőszobával, televízíóval illetve hűtővel. Télen radiátoros fűtés,
míg nyáron légkondicionáló biztosítja a kellemes közérzetet.
A Pihenőparkban helyett kapott továbbá 6 darab 6 személyes faház. A faházak kétszintesek, a tágas kialakítás
ideális nagyobb családoknak, baráti társaságoknak. Minden faház saját fürdőszobával rendelkezik, TV-vel és
hűtőszekrénnyel, télen konvektoros fűtéssel.
A szálloda kiterjedt szolgáltatási palettával és programlehetőségekkel rendelkezik, így minden Vendégünk
megtalálhatja a számára ideálisat. Étterem, uszoda és wellness részleg, bowling pálya és játékterem áll
Vendégeink rendelkezésére. Nagyobb családi összejövetelek, esküvők, illetve céges rendezvények,
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konferenciák szervezését is vállaljuk. A lehetőségekről bővebben olvashat Szolgáltatásaink menüpontban.
A Fűzfa Hotel *** és Pihenőpark vezetősége illetve az itt dolgozók nem csak munkájuknak, hanem
hivatásuknak is tekintik a vendéglátást. Ezzel összhangban mindent megteszünk azért, hogy Ön, Kedves
Vendégünk jól érezze magát, kipihenten és maradandó élményekkel térjen haza, majd a későbbiekben újra
meglátogasson bennünket. A festői táj, a kényelmes szálloda, finom és házias ételeink, vendégszeretetünk
mind garancia erre.
Várjuk szeretettel!

Lemondási feltétel
Szobafoglalás véglegesítése
A poroszlói Fűzfa Hotel *** és Pihenőpark részvételi feltételei alapján vendégeink foglalása akkor válik
véglegessé, ha a megrendelést foglalóval biztosítják. A foglaló összege ezer forintra kerekítendő. A
szállásfoglalást visszaigazoló e-mail küldése után 7 munkanapon belül szükséges elküldeni a foglalót.
Amennyiben a foglaló nem érkezik meg, a foglalást töröljük.
Lemondási feltételek
A befizetett foglaló visszatérítésére nincs lehetőség.
Amennyiben lemondásra/módosításra kényszerül, úgy szándékát az érkezés előtt 15 nappal írásban
(e-mailben) jelentse be. Ebben az esetben Vendégeink számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy az adott
naptári éven belül, egy módosított, előre egyeztetett időpontban megrendelésüket érvényesítsék és a befizetett
összeget felhasználják.

Szálláshelyen elérhetõ plusz szolgáltatások
babajátékok

beltéri medence

etetőszék

finn es infra szauna

fürdőköpeny

gyerekjátszó

gyerekmedence

hajszárító

infraszauna

ingyen parkolás

ingyen WIFI

jacuzzi

játékterem

kerékpár bérlés

kerthelyiség

kültéri medence

légkondicionálás

masszázs

műholdas csatornák Tv

napozóágy

sportlehetőség

termál medence

úszómedence

zárt parkoló

Elérhetõ szobatípusok:

1 ágyas szoba
2 ágyas szoba (külön) ággyal
3 ágyas szoba
apartman 6 fő
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Családi (4 ágyas)szoba

Szálláshely felszereltsége
Beszélt nyelvek:

Magyar, Angol, Német

Foglalható minimum éjszaka:

1

Konferencia terem:

100 fős

kültéri medence:

termálvíz, 0-24

Parkolás:

Ingyenes

Pótágy babaágy info:

Babaágy díjmentes, pótágy 5000 Ft / éj

Recepció:

0-24

Szálláshely háziszabályzata
dohányzással kapcsolatban:

Tilos a dohányzás

Az alapár tartalmazza::

bőséges reggeli, uszoda és wellness részleg használat, őrzött parkoló

Bejelentkezés:

14:00

Férõhelyek száma:

100 fő

házikedvencekkel kapcsolatos tudnivalók: Nem fogadunk házikedvencet
kijelentkezés:

10:00

Nyitvatartás:

0-24

Elfogadott kártyatípusok:

K&H Széchenyi Pihenőkártya, MasterCard, MKB Széchenyi Pihenőká

Értékelés
Még nem értékelték ezt a szálláshelyet
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