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Szállás részletes adatai
Szálláshely adatai
Szálláshely neve:

IL MONDO Apartments

Megye:

Hajdú-Bihar

Szállás típusa:

apartmanok

Város:

Hajdúszoboszló

Cím:

József Attila u 6

Nyitva tartás:

Nincs adat

Kutyabarát:

IGEN

Fizetési mód:

Készpénz

Szép kártya:

K&H Széchenyi Pihenõkártya

Banki átutalás

OTP Széchenyi Pihenõkártya

Bankkártya
Erzsébet ajándék utalvány
Hitelkártya
Ellátás:

félpanzió

Ár (Ft/fő/éj)-tol: 4 000

Önellátó
reggeli
teljes ellátás

Csomagok adatai
Kategóra

Érvényesség

Ellátás

Egyedi csomag

2017-12-11-2017-12-13

reggeli

Egyedi csomag

2018-07-11-2018-07-15

Akciós ár

Ár
40 000
120 000

Szállás leírása
A modern épületegyüttesben elhelyezkedő IL MONDO Apartmanok, 50 méterre fekszenek a Hungarospa
Gyógyfürdőtől és az Aqua-Palace Élményfürdőtől. Az egész évben nyitva tartó szálláshely ingyenes Wi-Fi
hozzáféréssel, zárt parkolóval illetve egy hangulatos kávézóval is várja vendégeit.
Az apartmanház A-B-C-D épülettömbökből áll, melyek egy szökőkutas díszudvart ölelnek körbe. Az összes
apartman fürdőszobás, légkondicionálóval, erkéllyel, konyhával és műholdas televízióval rendelkezik. A
lépcsőházi közlekedést - a teremgarázstól a lakásokig - egy nyolc személyes lift könnyíti meg.
A gyerekek az 50 méterre elhelyezkedő játszótéren tombolhatják ki magukat. Az IL MONDO Apartmanok
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környékén étterem, szépségszalon, szolárium,pékség, ajándékboltok, élelmiszerbolt és bankautomata is
található.
Saját étteremmel nem rendelkezünk!Vendégeink a 30m-re található Szilfa étteremben fogyaszthatják el a
választott csomagban található étkezést.

Lemondási feltétel
Az IL MONDO Apartmanokba foglaló Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt
szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét
megelőzően, írásban tájékoztat bennünket a megadott elérhetőségeken.
Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra amennyiben a Vendéggel megkötött egyedi
megállapodás másként nem rendelkezik - az érkezést megelőző 72h-ig van lehetőség.
Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér
mértéke a napi szobaárral azonos.
Előleg fizetése esetén a kötbér mértéke megegyezik az előleg összegével.

Szálláshelyen elérhetõ plusz szolgáltatások
ingyen parkolás

Elérhetõ szobatípusok:

ingyen WIFI

légkondicionálás

műholdas csatornák Tv

Superior apartman

Szálláshely felszereltsége
Beszélt nyelvek:

magyar, angol, német, lengyel

Fitness:

igen

Foglalható minimum éjszaka:

2

Klímatizálás:

Minden apartmanunk egyedileg szabályozható fan-coil rendszerrel van felszerelve

Konyha felszereltsége:

evőeszközök ,tányérok ,poharak, bögrék, lábas, mikrohullámú sütő, vízforraló, ele

Parkolás:

190 cm-nél kisebb magasságú gépjárművekkel a mélygarázsunkba tudnak leállni a

Pótágy babaágy info:

Utazóágyat tudunk biztosítani.

Recepció:

igen

Szolgáltatások:

Az apartmanház alatt egy kávézóval állunk a vendégeink rendelekezésére.

Transzfer:

Külön térítés ellenében vehető igénybe.

Wellness részleg:

Előzetes időpontfoglalás szükséges! Egy jacuzzi és egy szauna található a wellnes
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Szálláshely háziszabályzata
dohányzással kapcsolatban:

Kizárólag az erkélyen van lehetőség a dohányzásra.

Alapár nem tartalmazza::

Az étkezéseket.

Bejelentkezés:

14h

Elõleggel kapcsolatban:

A foglalás garantátta tételéhez 30% foglaló szükséges!

Gyermekekkel kapcsolatos díjszabás:

0-3 éves korig a szolgáltatás díjtalan. 4-12 éves korig 50% gyerekkedv

házikedvencekkel kapcsolatos tudnivalók: Az apartmanjainkba kisállatok - max. 10 kg-ig - 1.500.- Ft / kedvenc /
kijelentkezés:

11h

Elfogadott kártyatípusok:

American Express, K&H Széchenyi Pihenőkártya, MasterCard, OTP S

Értékelés
Még nem értékelték ezt a szálláshelyet
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