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Szállás részletes adatai
Szálláshely adatai
Szálláshely neve:

Bazsi Apartman

Megye:

Hajdú-Bihar

Szállás típusa:

apartmanok

Város:

Hajdúszoboszló

Cím:

Muskátli utca 29

Nyitva tartás:

Egész évben

Kutyabarát:

NEM

Fizetési mód:

Banki átutalás

Szép kártya:

Nincs

Készpénz
Ellátás:

Önellátó

Ár (Ft/fő/éj)-tol: 4 500

Csomagok adatai
Kategóra

Érvényesség

Egyedi csomag

2019-01-12-2019-01-16

Ellátás

Akciós ár

Ár
84 000

Szállás leírása
Egész évben működő igényes apartmanházunk egy 3 szintes házban, a város központjában a fürdő
főbejáratától 400 méterre, max. 10 perc sétára található. A Bazsi Apartmant csendes, igen családias, békés,
fákkal övezett üdülő övezetbeli szálláshely. Igényes 3 szintes apartmanházunkban 2 külön aparmanunk áll
vendégeink rendelkezésére.
A szálláshely egy kétszobás apartmanból és egy duplex apartmanból áll. Mindegyik lakrész egy 2 szintes
épületben található és műholdas TV-vel, teljesen felszerelt konyhával vagy konyhasarokkal, valamint nappaliés étkezősarokkal rendelkezik.
A kétszobás apartman mérete 40 m, max. 7 fő részére
két szoba, ebből az egyik pótágyazható (fotelágy vagy utazóágy)
jól felszerelt konyhasarok
kihúzható kétszemélyes kanapé műholdas TV-vel
zuhanyzóval és káddal is ellátott fürdőszoba
külön WC
terasz
Duplex apartman mérete: 70 m, akár 8-10 fő részére egy 2 szintes házban
jól felszerelt konyhasarok
tágas nappali, melyben sarokülő műholdas TV-vel, étkezőasztal
három hálószoba
2 fürdőszoba

Oldal 1/3

MySzallas.com

Telefon:

06/20-566-3029

E-mail cím: info@myszallas.com
szállásom/fiókom-kapott foglalások

2 külön WC
terasz
Az Apartman vendégei használhatják a kertben a pihenősarkot, a bográcsozót, grillezőt. Kisebb baráti
társaságoknak (16 főig) rendezvényre, összejövetelre is ideális. A ház fűthető, így egész évben kiadó. Rövid
sétára számos étterem és élelmiszerbolt található.
Gyermekbarát szálláshely: utazóágy, gyerek ágynemű, babafürdető kád, állvánnyal, etetőszék, kis asztal, szék
a kicsiknek, bentre szivacsszőnyeg, játékok, az udvaron libikóka, hinta csúszda, homokozó várja a
gyermekeket.
Az apartmanház 16 férőhellyel rendelkezik, mely 5 szobát, 2 konyhát, illetve 3 zuhanyzót, 3 wc-t fogal
magában. Igény szerint 2 ágyas szobák is kialakíthatóak. Félpanziót kérés szerint biztosítunk,
házhozszállítással.
Városunk 1100 méterről feltörő hévize, az erre kiépült élményfürdője, komplex egészség centruma biztosítja
az ide utazó kedves vendégeink felüdülését, pihenését.
Vendégházunk szolgáltatásait különösen szeretném ajánlani családok, baráti társaságok, cégek gondtalan
pihenésére, üdülésére. Ehhez teljes összkomfortot, udvaron zárt parkolást, kertünkben grillezés, bográcsozás
lehetőségét biztosítjuk.

Lemondási feltétel
Foglalása az érkezés napja előtt 30 nappal díjmentesen lemondható, ellenkező esetben a 20% foglaló értéke
(ami a foglalás után 5 napon belül fizetendő) nem jár vissza.

Szálláshelyen elérhetõ plusz szolgáltatások
babajátékok

bográcsozási hely

etetőszék

grillezési lehetőség

gyerekjátszó

ingyen parkolás

ingyen WIFI

járóka

kávé főző

kerthelyiség

műholdas csatornák Tv

napozóágy

széf

Elérhetõ szobatípusok:

apartman 6 fő
apartman 8 fő

Szálláshely felszereltsége
Beszélt nyelvek:

magyar

Foglalható minimum éjszaka:

2

Konyha felszereltsége:

jól felszerelt

Környék bemutatása::

Egész évben működő igényes apartmanházunk egy 3 szintes házban, a város közpo

Közösen használható:

udvar, bográcsozó, grillező, udvari gyerek játékok (homokozó, libikóka, csúszda)
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Parkolás:

2 autó az udvarban, valamint a ház előtt több autó is biztonságosan parkolhat.

Pótágy babaágy info:

Pótágy megoldható (fotelágyon, szobánként 1 db)3000ft/éj, illetve babáknak utazó

Szálláshely háziszabályzata
dohányzással kapcsolatban:

Az apartmanokban tilos a dohányzás. Az udvaron, kiülőben, teraszoko

Alapár nem tartalmazza::

IFA-t ami 500/fő /éj 18 éves kor felett

Bejelentkezés:

14 órától- 17 óráig

csoportos foglalás:

Ebben az esetben kérjen árajánlatot!

Elõleggel kapcsolatban:

20%

Férõhelyek száma:

16 fő

Gyermekekkel kapcsolatos díjszabás:

2 éves korig ingyenes

házikedvencekkel kapcsolatos tudnivalók: Kistestű kutya, macska, ha szobatiszták!
kijelentkezés:

10 óráig

Nyitvatartás:

Egész évben

Elfogadott kártyatípusok:

Nincs

Értékelés
Még nem értékelték ezt a szálláshelyet
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