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Szállás részletes adatai
Szálláshely adatai
Szálláshely neve:

Attila Vendégház

Megye:

Hajdú-Bihar

Szállás típusa:

apartmanok

Város:

Hajdúszoboszló

Cím:

Attila u. 42.

Nyitva tartás:

Egész évben nyitva!

Kutyabarát:

NEM

Fizetési mód:

Banki átutalás

Szép kártya:

K&H Széchenyi Pihenõkártya

Készpénz

MKB Széchenyi Pihenõkártya
OTP Széchenyi Pihenõkártya

Ellátás:

félpanzió

Ár (Ft/fő/éj)-tol: 2 500

nincs ellátás
reggeli
vacsora

Csomagok adatai
Jelenleg nincs csomagajánlat feltöltve ehhez a szálláshoz!
Szállás leírása
Az Attila vendégház, Hajdúszoboszlón a fürdőkomplexum közelében, a város egyik zöldövezeti utcájában
található, melynek hatalmas udvarában több autó parkolása is lehetséges. A szálláshely családi házas
övezetben található. A kívül belül újszerű vendégház alkalmas nagycsaládosok és baráti társaságok részére is.
Az 5 szoba, 2 fürdő, és 3 mellékhelyiség, 15 fő részére nyújthat kényelmes szállást egész évben.
A házba belépve a földszinten található a 2 nagyszoba 2X2 ággyal, szép berendezéssel, bútorzattal. Minden
szobában előre felhúzott ágyneművel várjuk vendégeinket. A nappaliban kábelcsatornás tv található.
Van egy nagy ebédlő, ahol kisebb bulikat is lehet tartani (tartottak már itt szülinapi partit, legénybúcsút,
szilvesztert, disznótort...stb).
A konyha teljesen felszerelt: villanytűzhellyel, kávéfőzővel, mikrohullámú sütővel, hűtővel, edényekkel,
tányérokkal és evőeszközzel ellátott.
A folyosóról nyílik a földszinti fürdőszoba és Wc, sarokkáddal és tusolóval valamint a lépcsőház az emeltre. A
lépcsőházon keresztül a felső szintre juthatunk.
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Az emeleten lépcsővel szemben található a fürdőszoba és a wc, ami az előtérből nyílik. Innen nyílnak még a
szobák is. A baloldali szobák erkélyesek, ahonnan az utcára láthatunk.
A baloldalon található szobák 3 férőhelyesek, padlózatuk laminált parketta, bútorzata igényes. A jobboldalon
lévő szobák 3-3 férőhelyesek, ugyancsak laminált padló burkolattal ellátottak.
Az első szint verandáját és a második szint erkélyét jó időben, napsütésben vétek nem kihasználni pihenésre,
napozásra, játékra.
A ház maga zöldövezeti kertes, így a szabadtéri főzés és programok megfelelő helyszíne lehet. A zárt kertben
a gépjárművek parkolása is megoldott.
A házban kábelcsatornás TV és korlátlan Internet hozzáférés érhető el. Vendégeinknek kedvezményes
fürdőbelépőt biztosítunk!

Lemondási feltétel
Foglalás törlése a megérkezés napjától számított 30 napon kívül történik a
foglaló teljes összegét visszautaljuk, amennyiben a törlés 30 napnál
rövidebb időn belül történik a foglaló teljes összege a szállásadónál
marad.

Szálláshelyen elérhetõ plusz szolgáltatások
bográcsozási hely

grillezési lehetőség

ingyen parkolás

kerthelyiség

műholdas csatornák Tv

zárt parkoló

Elérhetõ szobatípusok:

ingyen WIFI

3 ágyas szoba
apartman 2 fő
apartman 3 fő
Strandard szoba 2 főnek(franciaágyas)

Szálláshely felszereltsége
Parkolás:

A zárt kertben a gépjárművek parkolása is megoldott.

Transzfer:

Transzferszolgáltatás: igény szerint a vonattal vagy busszal érkező vendégek részé

Szálláshely háziszabályzata
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csoportos foglalás:

20 fő felett +1 fő szállásdíja ajándék!

Gyermekekkel kapcsolatos díjszabás:

0-2 év: INGYENES. 2-5 év: 1.500 Ft / fő / éj. 5-10 év: 2.000 Ft / fő / é

Nyitvatartás:

Egész évben nyitva!

Speciális info:

A félpanziós ellátás ára: 1.500 Ft / fő / nap Reggeli: felvágott, vaj, ken

Elfogadott kártyatípusok:

Nincs

Értékelés
Tisztaság

9.20

Kényelem

9.30

Személyzet

9.90

Elégedettség

9.50

Ár/érték

9.40

Ajánlaná ismerősének? 9.50

Összesen: 9.50
1 db vélemény alapján
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