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Szállás részletes adatai
Szálláshely adatai
Szálláshely neve:

VakÃ¡ciÃ³ Ã dÃ¼lÅ

RÃ©vfÃ¼lÃ¶p

Megye:

VeszprÃ©m

Szállás típusa:

Város:

RÃ©vfÃ¼lÃ¶p

Cím:

Kossuth u.18.

Nyitva tartás:

egÃ©sz Ã©vben

Kutyabarát:

NEM

Fizetési mód:

Banki Ã¡tutalÃ¡s

Szép kártya:

Nincs

KÃ©szpÃ©nz
Ellátás:

reggeli

Ár (Ft/fő/éj)-tol: 5 000

nincs ellÃ¡tÃ¡s

Csomagok adatai
Jelenleg nincs csomagajánlat feltöltve ehhez a szálláshoz!
Szállás leírása
RĂ©vfĂĽlĂ¶pĂ¶n, a VakĂˇciĂł Ă©s Sport ĂśdĂĽlĹ‘k sok szeretettel vĂˇrjĂˇk a Balatonon nyaralni,
pihenni, kikapcsolĂłdni, kirĂˇndulni, tĂşrĂˇzni vĂˇgyĂł csalĂˇdokat valamint gyermek Ă©s felnĹ‘tt
csoportokat RĂ©vfĂĽlĂ¶pĂ¶n a VakĂˇciĂł, a Sport Ă©s a NapsugĂˇr ĂśdĂĽlĹ‘kben. A VakĂˇciĂł
ĂśdĂĽlĹ‘ Ă©s a Sport ĂśdĂĽlĹ‘ 70-70 fĹ‘s, az elhelyezĂ©s 2-3-4 Ăˇgyas fĂĽrdĹ‘szobĂˇs szobĂˇkban
Ă©s fĂĽrdĹ‘szobĂˇs fahĂˇzakban tĂ¶rtĂ©nik. A NapsugĂˇr ĂśdĂĽlĹ‘ 90 fĹ‘s, az elhelyezĂ©s 2-3-4-5-6
Ăˇgyas szobĂˇkban tĂ¶rtĂ©nik, kĂ¶zĂ¶s vizesblokkok szintenkĂ©nt a folyosĂłkon talĂˇlhatĂłk, illetve
lehetĹ‘sĂ©g sĂˇtrakban is szĂˇllĂˇst igĂ©nyelni.
VAKĂ•CIĂ“ ĂśdĂĽlĹ‘ fĹ‘Ă©pĂĽlete fĹ±thetĹ‘, nyitva tartĂˇsa: januĂˇr 01 ? december 31.
SPORT ĂśdĂĽlĹ‘ nyitva tartĂˇsa: mĂˇjus 01 ? oktĂłber 31.
IgĂ©nybe vehetĹ‘ szolgĂˇltatĂˇsok:
-ingyenesen vehetĹ‘k igĂ©nybe az ĂĽdĂĽlĹ‘k sajĂˇt tulajdonĂˇban lĂ©vĹ‘ jĂˇtĂ©kai,
sporteszkĂ¶zei,(ping-pong, lengĹ‘-teke, darts, stb.) -szabadtĂ©ri fĹ‘zĂ©snĂ©l a bogrĂˇcsok Ă©s egyĂ©b
eszkĂ¶zĂ¶k
-csoportok szĂˇmĂˇra ingyenesen hasznĂˇlhatĂł egy 150 nm-es rendezvĂ©nysĂˇtor, valamint bĂ©relhetĹ‘
az iskola tornaterme, focipĂˇlya
-VakĂˇciĂł ĂśdĂĽlĹ‘ terĂĽletĂ©n mĹ±kĂ¶dik:kerĂ©kpĂˇr-, bringĂł-hintĂł-, robogĂł kĂ¶lcsĂ¶nzĹ‘
-igĂ©ny szerint a csoportoknak kĂĽlĂ¶nbĂ¶zĹ‘ jĂˇtĂ©kos vetĂ©lkedĹ‘k, sportprogramok, kĂ©zmĹ±ves
foglalkozĂˇsok, erdei iskola programok, szĂˇmhĂˇborĂş Ă©s kalandtĂşrĂˇk megszervezĂ©se Ă©s
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levezetĂ©se
-kirĂˇndulĂˇsok, kerĂ©kpĂˇros Ă©s gyalogtĂşrĂˇk szervezĂ©se: SalfĂ¶ld, HegyestĹ±, Badacsony,
Tapolca, KĂ©kkĂşt, Tihany, BalatonfĂĽred, SzentbĂ©kkĂˇlla, stb.
-gyerekeknek Ă©s felnĹ‘tteknek egyarĂˇnt karaoke program
-VakĂˇciĂł ĂśdĂĽlĹ‘ Ă“riĂˇs SzabadtĂ©ri KemencĂ©jĂ©ben LĂˇtvĂˇnysĂĽtĂ©s
Az ĂĽdĂĽlĹ‘tĹ‘l 200-500 m-es tĂˇvolsĂˇgban talĂˇlhatĂł: strand, Ă©lelmiszerbolt, Ă©ttermek, posta,
hajĂłkikĂ¶tĹ‘, horgĂˇsz Ă©s sportbolt, tornaterem, konditerem, vasĂşt Ă©s autĂłbusz-ĂˇllomĂˇs,
gyĂłgyszertĂˇr, orvosi rendelĹ‘.
KedvezmĂ©nyek:
-csoportoknak 5 - 10 % kedvezmĂ©ny, amennyiben az elmĂşlt Ă©vek valamelyikĂ©ben mĂˇr
vendĂ©geink voltak (az Ă–n csoportja mĂˇr volt nĂˇlunk)
-csoportoknĂˇl minden 20-ik fĹ‘ utĂˇn 1 fĹ‘ ingyenesen jĂ¶het
amennyiben egy turnusban egy csoport foglalja le (minimum 60 fĹ‘) valamelyik ĂĽdĂĽlĹ‘nket, Ăşgy a
kedvezmĂ©nyek megĂˇllapĂ-tĂˇsa egyĂ©ni megĂˇllapodĂˇssal tĂ¶rtĂ©nik
-14-18 Ă©v kĂ¶zĂ¶tti gyerek csoportoknak kĂĽlĂ¶n megegyezĂ©s alapjĂˇn a gyermek Ăˇr fizetendĹ‘
-csalĂˇdoknĂˇl: 3 Ă©ves korig a gyerekeknek a szĂˇllĂˇs ingyenes
-csalĂˇdoknĂˇl: 6 Ă©ves korig a gyerekeknek a szĂˇllĂˇs ĂˇrĂˇbĂłl 30 % kedvezmĂ©nyt adunk

Lemondási feltétel
LemondĂˇs esetĂ©n a foglalĂł Ă¶sszege nem tĂ©rĂ-tendĹ‘ vissza.

Szálláshelyen elérhetõ plusz szolgáltatások
bogrĂˇcsozĂˇsi hely

etetĹ‘szĂ©k

grillezĂ©si lehetĹ‘sĂ©g

ingyen WIFI

kerthelyisĂ©g

napozĂłĂˇgy

Elérhetõ szobatípusok:

ingyen parkolĂˇs

2 Ăˇgyas szoba (kĂĽlĂ¶n) Ăˇggyal
3 Ăˇgyas szoba
CsalĂˇdi (4 Ăˇgyas)szoba

Szálláshely felszereltsége
BeszÃ©lt nyelvek:

magyar, nĂ©met, angol

FoglalhatÃ³ minimum Ã©jszaka:1
ParkolÃ¡s:

ingyenes

RecepciÃ³:

igen
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Szálláshely háziszabályzata
BejelentkezÃ©s:

14 ĂłrĂˇtĂłl

csoportos foglalÃ¡s:

kedvezmĂ©nyekkel - egyedi ĂˇrajĂˇnlat alapjĂˇn

ELÅ•LEG/FOGLALÃ

ide (Postacim nÃ©vvel)
Erste Bank:
vagy (SzÃ¡mlaszÃ¡m
11600006-00000000-73333409
nÃ©vvel):
ProgramĹ‘r Bt.

ElÅ leggel kapcsolatban:

20 %,1 Ă©jszakĂˇs foglalĂˇsnĂˇl az 1 Ă©jszaka szĂˇllĂˇsdĂ-ja

FÃ©rÅ helyek szÃ¡ma:

70 fĹ‘

Gyermekekkel kapcsolatos dÃ-jszabÃ¡s:

egyedi

kijelentkezÃ©s:

10 ĂłrĂˇig

NyitvatartÃ¡s:

egĂ©sz Ă©vben

SpeciÃ¡lis info:

foglalĂˇs csak elĹ‘zetes lekĂ©rĂ©s alapjĂˇn

Elfogadott kÃ¡rtyatÃ-pusok:

Nincs

Értékelés
Tisztaság

9.80

Kényelem

9.60

Személyzet

9.30

Elégedettség

9.30

Ár/érték

9.50

Ajánlaná ismerősének? 9.70

Összesen: 9.50
1 db vélemény alapján
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