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Árlista- Tél  2017/2018 

Árak EUR/f ő/éj félpanziós ellátással, idegenforgalmi 
adó nélkül 1,60 EUR/fő/éj 

 
2017.12.01-
2017.12.22. 

 

2018.01.02-
2018.01.21. 
2018.03.04-
2018.03.18. 

 
2018.01.21-
2018.03.04. 

 

2017.12.22-
2018.01.02. 

Kétágyas szoba           24m2 

Háromágyas szoba     24m2 

                                Négyágyas szoba        25m2 

fürdőszoba/WC,TV,részben balkonnal 

€ 36,00 € 42,00 € 48,00 
 
     € 50,00 

 

Kétágyas szoba         30m2 

Háromágyas szoba    34m2 

Négyágyas szoba       34m2 

fürdőszoba/WC, TV,  hűtőszekrény, részben balkonnal 
€ 38,00 € 44,00     € 50,00 € 52,00 

Stúdió   38m2 2005-ben épült szárnyban 
Egy légterű stúdió 2-4 fő részére falura néző szoba, duplaággyal, 

kanapéval két fő részére, TV, kis konyha főzőlappal, 
mikrohullámú sütő, vízforraló, kenyérpíritó, kávéfőző, 

hűtőszekrény, fürdőszoba káddal, hajszárító, WC, balkon 

€ 40,00 € 50,00     € 56,00 € 58,00 

Apartman 43m2   2005-ben épült szárnyban 
Két légterű apartman 4-6 fő részére, egyik szoba: duplaággyal, 

kanapéval két fő részére, TV, másik szoba kanapéval két fő 
részére, kis konyha főzőlappal, mikrohullámú sütő, 

vízforraló,kenyérpíritó,kávéfőző,hűtőszekrény, fürdőszoba 
tusolóval, hajszárító, WC, balkon min. 4 fő eseten befizetese 

eseten vehető igénybe 

€ 42,00 € 52,00     € 58,00 € 60,00 

Árak EUR/apartman/éj félpanziós ellátással, idegenforgalmi adó nélkül k
1,60 Euro/fő/éj (max. 8 fő) 

Apartman  78m2 

6-8 fő részére, 3 hálószoba, két fürdőszoba káddal/tusolóval, WC, 
TV, hütőszekrény, mikrohullámú sütő, balkon 

€ 200,00 € 240,00 € 280,00    € 330,00 

 
Gyermekárak: 

0-2,99 éves korig 2 Euro/éj 
                 3-7,99 éves korig -50% kedvezmény 

                        8-13,99 éves korig -25% kedvezmény 
14 év felett 3. 4.ágyon 10% kedvezmény 

Az ár tartalmazza: 
- szállás a kiválasztott szobatípusban      
- félpanzió: büféreggeli és büfévacsora 
- szilveszterkor a szilveszteri vacsorát, programot 
- szauna, gőzfürdő használatát (minden nap 16.00-20.00) 

 
Nem tartalmazza: 

- az idegenforgalmi adót 1,60 Euro/fő/éj 15 éves kor felett  
- Wifi internet használatát (12 Euro/tartózkodás/készülék) 
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Egyebek: 

- szállás elfoglalása érkezés napján 16.30 órától, amennyiben a szoba takarítása 
16.30 előtt elkészül, a vendégek átvehetik a szobát 

- kijelentkezés 10 óráig, későbbi kijelentkezés lehetséges: 25 Euro/szoba, ez 
esetben a szoba 14 óráig áll a vendégek rendelkezésére 

- egyágyas felár: 10 EUR/éj, ez csak 24m2
-es szobában lehetséges 

- min. foglalási idő: 2 éj; rövid tartózkodás felár: 3 EUR/fő/éj 1 éjszaka foglalása 
esetén 

- 7 éj foglalása esetén az árból 5% kedvezményt adunk 
- Kutyák, háziállatok díja 6 Euro/éj 
- Szobánként, stúdiónként egy teljes árat fizetőszemély esetén az 1. gyermekre 

15% kedvezményt adunk 
- 3. -4 felnőtt személy esetén a szobákban, stúdiókban 3. ágyon az árból 10% 
- 78m2-es apartmanban gyermekkedvezmény nem vehetö igénybe 
- A stúdióknál, apartmanoknál 50 Euro kauciót kell fizetni érkezéskor, a helyiségek 

épségének megőrzése, valamint a leltár hiánytalansága és a kulcs visszaadása 
érdekében.  
 
 

Lemondási feltételek az Osztrák Szállodaszövetség által megadottak alapján. A 
szerződő fél egyoldalú nyilatkozata általi visszalépése csak a következő visszalépési díjak 
megfizetése mellett lehetséges: 

- az érkezés előtt 30 napig ingyenes 
- az érkezési nap előtt 30 napon belül a teljes megállapodott ár 40%-a; 
- az érkezési nap előtti utolsó héten a teljes megállapodott ár 70%-a; 
- az érkezési nap előtti utolsó napon a teljes megállapodott ár 90%-a; 
- meg nem érkezés (no-show) vagy korábbi elutazás esetén a teljes megállapodott 

ár 90%-a. 
 


