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Nyár 2019  (2019.05.20-09.15.) 
 

Árak EUR/fő/éj a 
kiválasztott ellátással, 
idegenforgalmi adó 

nélkül 1,60 EUR/fő/éj 

Ellátás nélkül 
fő /éj 

Reggelivel 
fő /éj 

Félpanzióval 
fő /éj 

Kétágyas szoba 

Háromágyas szoba 

Négyágyas szoba 

fürdőszoba/WC,hajszárító, 
vízforraló, TV, részben 
hűtőszekrénnyel, balkonnal 
alapterület: 24m2-34m2 

20.05.2019-
30.06.2019 
01.09.2019- 
15.09.2019 

 
01.07.2019-
31.08.2019 

 

20.05.2019-
30.06.2019 
01.09.2019- 
15.09.2019 

 
01.07.2019-
31.08.2019 

 

20.05.2019-
30.06.2019 
01.09.2019- 
15.09.2019 

 
01.07.2019-
31.08.2019 

 

€ 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 50,00 € 55,00 

Egyágyas szoba           

fürdőszoba/WC,hajszárító, 
vízforraló, TV,részben 
balkonnal  
alapterület: 20m2-22m2 

     € 40,00     € 45,00 
 

€ 50,00 
 

€ 55,00 
 

€ 65,00 
 

€ 70,00 

 
Gyermekárak: (2-3-4 ágyas szobákhoz) 

    -0-2,99 éves korig ingyenes 
      -3-7,99 éves korig -50%kedvezmény 

                                                             -8-13,99 éves korig -25% kedvezmény 
A gyermekkedvezmények 2 teljes árat fizető személlyel egy szobában vehetők igénybe. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Árak EUR/apartman/éj a kiválasztott ellátással, 
idegenforgalmi adó nélkül 1,60 EUR/fő/éj 

Apartman /éj (árak ellátás nélkül) 
 

20.05.2019-
30.06.2019 
01.09.2019- 
15.09.2019 

 
01.07.2019-31.08.2019 

 

Stúdió   38m2 2005-ben épült szárnyban 
Egy légterű stúdió 2-4 fő részére falura néző szoba, 
duplaággyal, kanapéval két fő részére, LCD-TV, kis 
konyha főzőlappal, hűtőszekrény, fürdőszoba káddal, 
hajszárító, WC, balkon  
További felszereltség:mikrohullámú sütő,vízforraló, 
kenyérpirító, kávéfőző (filteres)  
-Gyermekkedvezmény nem vehető igénybe 

2 fő € 70,00 2 fő € 80,00 

3 fő € 90,00 3 fő € 100,00 

4 fő € 100,00 4 fő € 110,00 

Apartman 43m2  2005-ben épült szárnyban 
Két légterű apartman 4-6 fő részére, egyik szoba: 
duplaággyal, kanapéval két fő részére, LCD- TV, másik 
szoba kanapéval két fő részére, kis konyha főzőlappal, 
hűtőszekrény, fürdőszoba tusolóval, hajszárító, WC, 
balkon  
További felszereltség:mikrohullámú sütő,vízforraló, 
kenyérpirító, kávéfőző (filteres)  
Gyermekkedvezmény nem vehető igénybe 

4 fő € 110,00 4 fő € 120,00 

5 fő € 120,00 5 fő € 135,00 

6 fő € 135,00 6 fő € 150,00 
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Az ár tartalmazza: 

- A szállást a kiválasztott szobatípusban 
- a kiválasztott ellátást : reggelit vagy  félpanziót 
- az ágyneműhuzatot, törülközőt 
- a szauna, gőzfürdő használatát 
- a Wilde Wunder Természeti kártyát, mellyel számos környékbeli program, attrakció ingyenesen vagy kedvezményes áron vehető 

igénybe 
 
Nem tartalmazza: 

- az idegenforgalmi adót € 1,60/fő/éj 15 éves kor felett  
Egyebek: 

- szállás elfoglalása érkezés napján 14.00 órától  
- kijelentkezés 11.00 óráig 
- 7 éj foglalása esetén az árból 10% kedvezményt adunk 
- Wifi internet használat (€ 3 /készülék/24 óra) 
- Kutyák, háziállatok díja 8 Euro/éj 
- Szobánként egy teljes árat fizetőszemély esetén az 1. gyermekre 20% kedvezményt adunk 
- Reggeli illetve vacsora, félpanzió igényelhető a stúdiókhoz, apartmanokhoz. 

Büféreggeli: € 10,00, Büfévacsora: € 15,00, Félpanziós felár: € 25,00. Gyermekekre érvényesek a gyermekkedvezmények. 
- Fizetés módja: készpénz, Maestro, Mastercard, Visa 

 
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. 


