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Szállás részletes adatai
Szálláshely adatai
Szálláshely neve:

Tisza-tÃ³ Wellness & Konferencia Hotel ***

Megye:

Heves

Szállás típusa:

Hotelek

Város:

PoroszlÃ³

Cím:

KastÃ©ly utca 10

Nyitva tartás:

egÃ©sz Ã©vebn

Kutyabarát:

NEM

Fizetési mód:

KÃ©szpÃ©nz

Szép kártya:

K&H SzÃ©chenyi PihenÅ kÃ¡rtya

Banki Ã¡tutalÃ¡s

MKB SzÃ©chenyi PihenÅ kÃ¡rtya

BankkÃ¡rtya

OTP SzÃ©chenyi PihenÅ kÃ¡rtya

HitelkÃ¡rtya
Ellátás:

Nincs

Ár (Ft/fő/éj)-tol: 7 000

Csomagok adatai
Jelenleg nincs csomagajánlat feltöltve ehhez a szálláshoz!
Szállás leírása
A BudapesttĹ‘l 136, EgertĹ‘l 46 km-re fekvĹ‘ kastĂ©lyszĂˇllĂł egy 2 hektĂˇros parkkal kĂ¶rĂĽlvĂ©ve
vĂˇrja a romantikĂˇt, a vidĂ©k nyugalmĂˇt, Ă-zeit, hangulatĂˇt kedvelĹ‘ vendĂ©geit.
Egykor a Graefl csalĂˇd tulajdonĂˇban lĂ©vĹ‘ neoklasszicista Ă©pĂĽletben, 28 szoba Ă©s 4 apartman
kĂ¶zĂĽl vĂˇlaszthatnak a pihenĂ©sre vĂˇgyĂłk.
SzĂˇmos szolgĂˇltatĂˇst kĂ-nĂˇlunk: pezsgĹ‘fĂĽrdĹ‘; infraszauna; beltĂ©ri medence; fittness terem;
alpha, jĂˇdekĂ¶ves Ă©s hagyomĂˇnyos masszĂˇzs; biliĂˇrd; rex; csocsĂł.
A parkban medence, minigolf Ă©s asztalitenisz vĂˇrja az aktĂ-v idĹ‘tĂ¶ltĂ©st kedvelĹ‘ket.
SzolgĂˇltatĂˇsaink a kĂ¶vetkezĹ‘ek :
Ingyenesen igĂ©nybe vehetĹ‘ :
- kĂĽlsĹ‘ Ă©s belsĹ‘ medence
- bogrĂˇcsozĂˇsra kialakĂ-tott terĂĽlet
TĂ©rĂ-tĂ©s ellenĂ©ben vehetĹ‘k igĂ©nybe :
- lĂ©gkondicionĂˇlĂł berendezĂ©s
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- infra szauna
- Alpha massage
- jakuzzi
- minigolf
- lengĹ‘teke
- kerĂ©kpĂˇr
- zĂˇrt parkolĂł
- tisza-tavi hajĂłkirĂˇndulĂˇs
- hortobĂˇgyi nemzeti park meglĂˇtogatĂˇsa.
Amennyiben masszĂˇzst igĂ©nyelnek kĂ©rjĂĽk a megĂ©rkezĂ©s napjĂˇn jelezni a recepciĂłnĂˇl.

Lemondási feltétel
FOGLALĂ•SI Ă‰S LEMONDĂ•SI FELTĂ‰TELEK
A Tisza-tĂł Wellness Ă©s Konferencia Hotel foglalĂˇsi Ă©s lemondĂˇsi feltĂ©telei.
Jelen honlap hasznĂˇlatakor Ă–n elfogadja fĂĽggetlenĂĽl attĂłl, hogy azokat elolvasta-e vagy sem.
A hasznĂˇlati feltĂ©telek nem ismerete nem mentesĂ-t senkit a felelĹ‘ssĂ©g alĂłl, nem lehet semmilyen
hivatkozĂˇs alapja ha azokat megszegte Ă©s ebbĹ‘l kifolyĂłlag jelen weblapnak Ă©s/vagy annak
ĂĽzemeltetĹ‘jĂ©nek bĂˇrmilyen termĂ©szetĹ± kĂˇra, vagy hĂˇtrĂˇnya keletkezik. Ebben az esetben az
ĂĽgy jogi Ăşton kerĂĽl rendezĂ©sre.
Az utalvĂˇnyok/kuponok/voucherek, bĂłnuszok felhasznĂˇlhatĂłsĂˇgi hatĂˇridejĂ©nek hosszabbĂ-tĂˇsa
A szĂˇlloda bĂˇrmikor jogosult a partnerein (online irodĂˇk, ?kuponos portĂˇlok?) keresztĂĽl
Ă©rtĂ©kesĂ-tett csomagok/kedvezmĂ©nyes csomagok (kupon, bĂłnusz, voucher, utalvĂˇny,
csomagajĂˇnlat) felhasznĂˇlhatĂłsĂˇgi hatĂˇridejĂ©nek meghosszabbĂ-tĂˇsĂˇra. A szĂˇlloda az ilyen
esetekben e-mailben tĂˇjĂ©koztatja a kupon tulajdonosait, hogy milyen Ă¶sszeget kell fizetni a
meghosszabbĂ-tĂˇsĂ©rt az esetleges szezon felĂˇrakrĂłl. Amennyiben a vendĂ©g ilyen idĹ‘szakokra foglal
szobĂˇt
(az
adott
csomag/kupon/voucher/utalvĂˇny
megrendelĂ©sekor
feltĂĽntetett
felhasznĂˇlhatĂłsĂˇgi/Ă©rvĂ©nyessĂ©gi/bevĂˇlthatĂłsĂˇgi
hatĂˇridĹ‘n
tĂşli
idĹ‘pontra),
a
tĂˇjĂ©koztatĂˇsban szereplĹ‘ felĂˇrakat kĂ¶teles megfizetni!
Az elĂ©rhetĹ‘sĂ©geinket a Kapcsolat menĂĽpont alatt talĂˇljĂˇk.
KĂ©rjĂĽk a foglalni szĂˇndĂ©kozĂł vendĂ©geket, hogy a szemĂ©lyes adataikat pontosan adjĂˇk meg,
kĂĽlĂ¶nĂ¶s tekintettel az elĂ©rhetĹ‘sĂ©gek (telefonszĂˇm Ă©s e-mail) helyes megadĂˇsĂˇra! A
foglalĂˇsban megadott adatok helyessĂ©ge a vendĂ©g felelĹ‘ssĂ©ge. VisszaĂ©lĂ©sek elkerĂĽlĂ©se
vĂ©gett, amennyiben a vendĂ©g a foglalĂˇsban megadott telefonszĂˇmon, ill. e-mail cĂ-men nem
elĂ©rhetĹ‘, vagy az elĂ©rhetĹ‘sĂ©g helytelennek bizonyul, Ă©s Ă-gy nincs lehetĹ‘sĂ©g a foglalĂˇs
jogszerĹ±sĂ©gĂ©nek megerĹ‘sĂ-tĂ©sĂ©re, a Tisza-tĂł Wellness Ă©s Konferencia Hotel fenntartja a
foglalĂˇs tĂ¶rlĂ©sĂ©nek jogĂˇt, mellyel az elszĂˇllĂˇsolĂˇsra vonatkozĂł jogigĂ©ny is megszĹ±nik.
KĂ©rjĂĽk azon vendĂ©geinket, akik gyermek(ek)kel Ă©rkeznek, hogy a gyermek(ek) Ă©letkorĂˇt is
adjĂˇk meg.
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Telefonon keresztĂĽl csak elĹ‘zetes foglalĂˇst tudunk felvenni, amely az e-mailben, vagy a szĂˇlloda Online
rendszerĂ©n belĂĽli megerĹ‘sĂ-tĂ©st kĂ¶vetĹ‘en, a szĂˇlloda garantĂˇlt visszaigazolĂˇsĂˇt kĂ¶vetĹ‘en
vĂˇlik vĂ©glegessĂ©.
A foglalĂˇs benyĂşjtĂˇsĂˇval a szĂˇllĂˇsfoglalĂˇst leadĂł vendĂ©g elismeri, hogy a foglalĂˇsi Ă©s
lemondĂˇsi feltĂ©teleket megismerte, Ă©s azokat elfogadja!
FoglalĂłt, vagy szĂˇllĂˇsdĂ-jat kizĂˇrĂłlag banki ĂˇtutalĂˇssal vagy SzĂ©p kĂˇrtyĂˇrĂłl tĂ¶rtĂ©nĹ‘
utalĂˇssal Ăˇll mĂłdunkba elfogadni . A foglalĂłt a foglalĂˇstĂłl szĂˇmĂ-tott 5 munkanapon belĂĽl
kĂ©rjĂĽk a szĂˇllodĂˇnak eljuttatni. A foglalĂˇs teljesĂĽlĂ©sĂ©rĹ‘l visszaigazolĂˇst kĂĽldĂĽnk a
megadott e-mail cĂ-mre.
BejelentkezĂ©s Ă©s kijelentkezĂ©s:
A szĂˇllĂˇshelyet Ă©rkezĂ©s napjĂˇn 15 ĂłrĂˇtĂłl 19 ĂłrĂˇig lehet elfoglalni Ă©s elutazĂˇs napjĂˇn 8.30
- 10.00 ĂłrĂˇig kĂ©rjĂĽk elhagyni.
FoglalĂˇs esetĂ©n a visszaigazolt idĹ‘pontnĂˇl korĂˇbbi kijelentkezĂ©s esetĂ©n a vendĂ©g a foglalĂˇs
teljes idĹ‘tartamĂˇnak megfelelĹ‘ szĂˇllĂˇsdĂ-jat kĂ¶teles megfizetni.
BejelentkezĂ©skor kĂ©rjĂĽk a teljes szĂˇllĂˇsdĂ-jat kĂ©szpĂ©nzben vagy bankkĂˇrtyĂˇs fizetĂ©si
mĂłddal szĂ-veskedjen kiegyenlĂ-teni.
HĂ©tvĂ©gi felĂˇrak: HĂ©tvĂ©gi felĂˇr: 2800,- Ft /fĹ‘/Ă©jszaka / FelhĂ-vjuk a figyelmet, hogy a
hĂ©tvĂ©gi felĂˇrat ha csak a hĂ©tvĂ©gĂ©bĹ‘l 1 Ă©jszakĂˇt tĂ¶lt el pl. pĂ©ntekrĹ‘l szombatra vagy
szombatrĂłl vasĂˇrnapra Ăşgy is a teljes hĂ©tvĂ©gi felĂˇrat kell kifizetni.n ( TehĂˇt ha valaki
csĂĽtĂ¶rtĂ¶ktĹ‘l szombatig vagy szombattĂłl hĂ©tfĹ‘ig foglal szobĂˇt ez esetben is teljes hĂ©tvĂ©gi
felĂˇrat kell fizetni.
KedvezmĂ©nyek:
A vendĂ©g Ăˇltal igĂ©nybe vehetĹ‘ kedvezmĂ©nyek nem halmozhatĂłak. KĂ©rjĂĽk vendĂ©geinket,
hogy foglalĂˇsukkor jelezzĂ©k az igĂ©nyelni kĂ-vĂˇnt kedvezmĂ©nyt.
LemondĂˇsi feltĂ©telek:
FelhĂ-vjuk kedves vendĂ©geink figyelmĂ©t, hogy a mĂłdosĂ-tĂˇsokat vagy a lemondĂˇsokat kizĂˇrĂłlag
e-mailben, vagy a szĂˇlloda Online rendszerĂ©n keresztĂĽl, legkĂ©sĹ‘bb az Ă©rkezĂ©st megelĹ‘zĹ‘ 31.
napig Ăˇll mĂłdunkba elfogadni. A foglalĂłval megerĹ‘sĂ-tett foglalĂˇsok lemondĂˇsa esetĂ©n az alĂˇbbi
szabĂˇlyok Ă©rvĂ©nyesek:
FoglalĂłt nem Ăˇll mĂłdunkban visszafizetni. Amennyiben a vendĂ©g az Ă©rkezĂ©si napot megelĹ‘zĹ‘en
legkĂ©sĹ‘bb 31 nappal a fent emlĂ-tett mĂłdon lemondja vagy mĂłdosĂ-tja a foglalĂˇsĂˇt, a befizetett
foglalĂł teljes Ă¶sszege a lemondĂˇst kĂ¶vetĹ‘ 1 Ă©ven belĂĽl felhasznĂˇlhatĂł legalĂˇbb ugyanolyan
Ă©rtĂ©kĹ± foglalĂˇsĂˇnĂˇl, kivĂ©tel akciĂłs csomagajĂˇnlatok, fĹ‘szezon, ĂĽnnepnapok. EttĹ‘l
eltĂ©rĹ‘ esetekben a szĂˇlloda, a befizetett foglalĂłt lelakottnak tekinti, a vendĂ©g elveszti a befizetett
foglalĂłt, az nem kerĂĽl visszafizetĂ©sre. Az akciĂłs csomagajĂˇnlatok, fĹ‘szezon, ĂĽnnepnapok
esetĂ©ben a befizetett foglalĂł , ami gyakran a csomagĂˇr 100 %-a vagy a teljes szĂˇllĂˇsdĂ-j, , vagy a
kifizetett voucher, kupon kizĂˇrĂłlag abban az esetben hasznĂˇlhatĂł fel legkĂ©sĹ‘bb az adott akciĂłs
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ajĂˇnlatban megjelĂ¶lt hatĂˇridĹ‘n belĂĽl a szabad helyek fĂĽggvĂ©nyĂ©ben, ha a szĂˇlloda
rĂ©szĂ©rĹ‘l az elsĹ‘ Ă-rĂˇsban visszaigazolt idĹ‘pontban a vendĂ©g igĂ©nybe veszi a szolgĂˇltatĂˇst,
vagy (a visszaigazolt idĹ‘pont mĂłdosĂ-tĂˇsĂˇra max.egy alkalommal van lehetĹ‘sĂ©g, ebben az esetben,
ha a mĂłdosĂ-tott idĹ‘pont visszaigazolĂˇsĂˇt kĂ¶vetĹ‘en a vendĂ©g bĂˇrmilyen okbĂłl nem Ă©rkezik
meg, a szĂˇlloda a befizetett szĂˇllĂˇsdĂ-jat lelakottnak tekinti, az nem kerĂĽl visszafizetĂ©sre)
legkĂ©sĹ‘bb a visszaigazolĂˇsban szereplĹ‘ Ă©rkezĂ©st megelĹ‘zĹ‘ 31. napon mĂłdosĂ-tĂˇs irĂˇnti
kĂ©relmĂ©t a szĂˇllodĂˇnak a fent emlĂ-tett mĂłdon elkĂĽldi Ă©s az visszaigazolĂˇsra kerĂĽl a
szĂˇlloda rĂ©szĂ©rĹ‘l. A bĂˇrmilyen okbĂłl vissza nem igazolt mĂłdosĂ-tĂˇsi kĂ©relmek esetĂ©ben
mindig az eredeti visszaigazolĂˇson szereplĹ‘ idĹ‘pont az Ă©rvĂ©nyes! Amennyiben a vendĂ©g az
idĹ‘pont mĂłdosĂ-tĂˇsi kĂ©relmet a visszaigazolĂˇsban feltĂĽntetett Ă©rkezĂ©si naphoz kĂ©pest a 31.
napon belĂĽl kĂĽldi, vagy a vendĂ©g bĂˇrmi okbĂłl nem Ă©rkezik meg a szĂˇllodĂˇba, a szĂˇlloda a
befizetett foglalĂłt vagy teljes szĂˇllĂˇsdĂ-jat lelakottnak tekinti ,a vendĂ©g elveszti a befizetett foglalĂłt,
az nem kerĂĽl visszafizetĂ©sre. Amennyiben a vendĂ©g egy 31 napon tĂşli idĹ‘pontra lefoglalt szobĂˇt
szeretne lemondani, (tĂ¶bb mint 31 nappal az Ă©rkezĂ©s elĹ‘tt) de rĂ©szben, vagy teljes mĂ©rtĂ©kben
kiegyenlĂ-tette a kedvezmĂ©nyes csomag / kupon / voucher ellenĂ©rtĂ©kĂ©t, de eltelt 8 munkanap a
csomag megrendelĂ©sĂ©tĹ‘l szĂˇmĂ-tva, mĂˇr nem mondhatĂł le megrendelĂ©s, a befizetett Ă¶sszeg
nem kerĂĽl visszafizetĂ©sre! Ilyen esetekben csak akkor mĂłdosĂ-thatĂł egy lefoglalt idĹ‘pont ( a szabad
helyek fĂĽggvĂ©nyĂ©ben) ha a vendĂ©g egy mĂˇsik idĹ‘pontot vĂˇlaszt. Amennyiben egy Last Minute
idĹ‘pontot foglal ( a foglalĂˇs idĹ‘pontjĂˇtĂłl szĂˇmĂ-tott 31 napon belĂĽli Ă©rkezĂ©s a szĂˇllodĂˇba)
mĂˇr nem mĂłdosĂ-thatĂł a lefoglalt idĹ‘pont, Ă©s a megrendelĹ‘ mĂˇr nem Ăˇllhat el a vĂˇsĂˇrlĂˇstĂłl!
Ebben az esetben akkor is ki kell fizetni a teljes szĂˇllĂˇsdĂ-jat Ă©s a hozzĂˇ tartozĂł felĂˇrakat (kivĂ©tel
az idegenforgalmi adĂł Ă©s a parkolĂˇsi dĂ-j) ha a vendĂ©g bĂˇrmi okbĂłl nem veszi igĂ©nybe a
szolgĂˇltatĂˇst, vagy korĂˇbban kikĂ¶ltĂ¶zik a szĂˇllodĂˇbĂłl. Amennyiben a szĂˇlloda termĂ©szeti
katasztrĂłfĂˇbĂłl, tĹ±zkĂˇrbĂłl adĂłdĂłan vagy bĂˇrmilyen egyĂ©b okbĂłl kifolyĂłlag nem tudja fogadni
a vendĂ©geit a lefoglalt Ă©s visszaigazolt idĹ‘pontban, a szĂˇlloda Ă©rtesĂ-tĂ©st kĂĽld (elektronikus
formĂˇban) az Ă©rintett vendĂ©geknek. Az ĂĽzemelĂ©st akadĂˇlyozĂł hibĂˇk/problĂ©mĂˇk
elhĂˇrĂ-tĂˇsĂˇt kĂ¶vetĹ‘en tĂ¶bb (legalĂˇbb 3) kĂ©sĹ‘bbi idĹ‘pontot ajĂˇnl fel az Ă©rintett vendĂ©gek
szĂˇmĂˇra (ha idĹ‘kĂ¶zben lejĂˇr a voucher/kupon/utalvĂˇny felhasznĂˇlhatĂłsĂˇgi hatĂˇrideje, a
szĂˇlloda ingyenesen meghosszabbĂ-tja azt a hiba elhĂˇrĂ-tĂˇsĂˇtĂłl szĂˇmĂ-tott 2 hĂłnappal).
Amennyiben vendĂ©g nem fogadja el a felajĂˇnlott idĹ‘pontok egyikĂ©t sem, a szĂˇlloda a befizetett
szĂˇllĂˇsdĂ-jat lelakottnak tekinti, az nem kerĂĽl visszafizetĂ©sre. Amennyiben a szĂˇlloda eleget tett az
Ă©rtesĂ-tĂ©si kĂ¶telezettsĂ©gĂ©nek, nem kĂ¶telezhetĹ‘ kĂˇrtĂ©rĂ-tĂ©s fizetĂ©sĂ©re. Amennyiben
a szĂˇlloda, a hiba beĂˇlltĂˇt kĂ¶vetĹ‘ 6 hĂłnapon belĂĽl nem tudja elhĂˇrĂ-tani az akadĂˇlyokat,
visszautalja a vendĂ©gek rĂ©szĂ©re a teljes szĂˇllĂˇsdĂ-jat (kamat nĂ©lkĂĽl). TĂˇjĂ©koztatjuk kedves
vendĂ©geinket, hogy a szĂˇlloda egĂ©sz terĂĽletĂ©n (Ă©s a szobĂˇkban) hagyott
Ă©rtĂ©ktĂˇrgyakĂ©rt felelĹ‘ssĂ©get nem vĂˇllalunk! A wellness rĂ©szleg csak sajĂˇt felelĹ‘ssĂ©gre
hasznĂˇlhatĂł. A szĂˇlloda lĂ©pcsĹ‘i, jĂˇrdĂˇi Ă©s teraszai esĹ‘s-havas idĹ‘ben csĂşszhatnak, felhĂ-vjuk
szĂ-ves figyelmĂĽket, hogy ilyen esetekben kĂĽlĂ¶nĂ¶sen Ăłvatosan kĂ¶zlekedjenek!

Szálláshelyen elérhetõ plusz szolgáltatások
beltĂ©ri medence

fitness terem

infraszauna

ingyen WIFI

jacuzzi

kerĂ©kpĂˇr bĂ©rlĂ©s

kerthelyisĂ©g

kĂĽltĂ©ri medence

lĂ©gkondicionĂˇlĂˇs

mĹ±holdas csatornĂˇk Tv napozĂłĂˇgy

napozĂłterasz
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zĂˇrt parkolĂł

Elérhetõ szobatípusok:

apartman 2 fĹ‘
apartman 4 fĹ‘
CsalĂˇdi (4 Ăˇgyas)szoba
LakosztĂˇly 2 fĹ‘s Junior

Szálláshely felszereltsége
BeszÃ©lt nyelvek:

angol

FoglalhatÃ³ minimum Ã©jszaka:2
KlÃ-matizÃ¡lÃ¡s:

van

Konferencia terem:

van

kÃ¼ltÃ©ri medence:

van

ParkolÃ¡s:

zĂˇrt parkolĂł

RecepciÃ³:

van

Szálláshely háziszabályzata
dohÃ¡nyzÃ¡ssal kapcsolatban:

van kijelĂ¶lt hely

AlapÃ¡r nem tartalmazza::

fĂ©lpanziĂł, zĂˇrt parkolĂł

Az alapÃ¡r tartalmazza::

reggeli

BejelentkezÃ©s:

14 Ăłra

ELÅ•LEG/FOGLALÃ

ide (Postacim nÃ©vvel)
Tisza-tĂł
vagy
Wellness
(SzÃ¡mlaszÃ¡m
Kft
nÃ©vvel):

FÃ©rÅ helyek szÃ¡ma:

228 fĹ‘

kijelentkezÃ©s:

10 Ăłr

NyitvatartÃ¡s:

egĂ©sz Ă©vebn

Elfogadott kÃ¡rtyatÃ-pusok:

American Express, K&H SzĂ©chenyi PihenĹ‘kĂˇrtya, MasterCard, M

Értékelés
Tisztaság

9.40

Kényelem

9.10
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MySzallas.com

Telefon:

06/20-566-3029

E-mail cím: info@myszallas.com
szÃ¡llÃ¡som/fiÃ³kom-kapott foglalÃ¡sok

Személyzet

9.90

Elégedettség

9.10

Ár/érték

9.90

Ajánlaná ismerősének? 9.50

Összesen: 9.50
1 db vélemény alapján
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