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Pünkösd - Bakonyi kisvonatos kirándulással
Pünkösdi hosszú hétvége Pápán: városnézés, wellness és kisvonatos bakonyi
kirándulás!
2021.05.21 - 2021.05.24
Pünkösdi csomag tartalma:
Korai érkezési (12:00) és késői távozási (13:00) lehetőség
Választható ellátás:
Büféreggeli
Félpanzió (büféreggeli és 3 fogásos vacsora étlapról)
Feltöltődés a szálloda orientális wellness részlegében:
Jakuzzi, finn, infra és bio szaunák, lábmasszírozó, vödrös és esőzuhanyok,
pihenőszoba
Fürdőköntös és szaunatörölköző
Kikapcsolódás a szálloda Szafari klubjában: biliárd, darts, csocsó
Kávé és tea bekészítés
Információs térkép Pápa és a környék látnivalóiról
Kerékpárkölcsönzés
Programajánlatunk:
Május 22-én: kisvonatos kirándulás a Magas-Bakonyban (utazás saját autóval, ~18 km,
2.000 Ft/fő)

További információk:
Szállodánk a hatályos jogszabályoknak megfelelően csak védettségi igazolvánnyal
rendelkező, valamint ezen vendégeink felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévüket
be nem töltött személyeket fogadnak. Amennyiben a kiskorúság ténye nem nyilvánvaló, a
tizennyolcadik évét be nem töltött személy felhívható életkorának személyi igazolvány,
útlevél, vezetői engedély vagy diákigazolvány bemutatásával történő igazolására. A
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védettséget igazoló kártya személyi igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt
érvényes.
Csomag érvényessége: 2021.05.21. - 2021.05.24. legalább 2 éjszakára történő foglalás
esetén
Csomag ára 2 fő részére (reggelivel):
Standard szoba: 26.000 Ft/éj-től
Superior szoba: 30.000 Ft/éj-től
Tematikus szoba: 30.000 Ft/éj-től
Luxus lakosztály: 34.000 Ft/éj-től
Tematikus apartman: 34.000 Ft/éj-től
Az idegenforgalmi adó külön fizetendő: 450 Ft/fő/éj
Gyerekkedvezmények:
0-3 éves: ingyenes
4-13 éves: 3.500 Ft/éj-től
14-17 éves: 5.000 Ft/éj-től
A kedvezmények a szülők szobájában, baba- vagy pótágyon érvényesek.
Érkezés és távozás:
Bejelentkezés: 12:00-22:00
Kijelentkezés: 6:00-13:00
Parkolási lehetőség:
Nyilvános parkoló: ingyenes
Zárt teremgarázs: 2.500 Ft/éj
Fizetési és lemondási feltételek:
Fizetőeszközök: készpénz, bankkártya, SZÉP Kártya
Előleg: a foglalás 50% előleg befizetésével válik garantálttá
Lemondás: az érkezés előtti 3. napig ingyenes, utána a teljes ár 50%-a fizetendő
kötbérként

Nézze meg szabad szobáinkat és aktuális árainkat!
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