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AKTUÁLIS SZÁLLÁS ALAPÁRAK
érvényes 2017. január 01-től
(július és augusztus hónap kivételével)
Standard szobában, reggelivel együtt
2 ágyas szoba 2 fő esetén
2 ágyas szoba 1 fő esetén
Pótágy:
Gyermek 0- 3 éves korig (szülővel egy szobában)
Gyermek 3-12 éves korig (szülővel egy szobában)

11.900 Ft /szoba/éj
8.990 Ft/fő/éj
3.500 Ft/fő/éj
ingyenes
2.600 Ft/fő/éj

Szuperior szobában, reggelivel együtt
2 ágyas szuperior szoba 2 fő esetén
2 ágyas szuperior szoba 1 fő esetén
Pótágy:
Gyermek 0- 3 éves korig (szülővel egy szobában)
Gyermek 3-12 éves korig (szülővel egy szobában)

13.900 Ft /szoba/éj
9.900 Ft/fő/éj
3.500 Ft/fő/éj
ingyenes
2.600 Ft/fő/éj

Standard és szuperior szobáink az alábbi felszereltséggel rendelkeznek:








egyénileg szabályozható légkondicionáló
LCD-LED televízió angol, német, francia, kínai csatornákkal
telefon,
minibár,
széf - külön felár nélkül
hajszárító,
ingyenes wifi internet csatlakozási lehetőség

Szuperior apartman, reggelivel együtt - 60 m2
Apartman ár 2 fő esetén
Apartman ár 1 fő esetén
Pótágy:
Gyermek 0- 3 éves korig (szülővel egy szobában)
Gyermek 3-12 éves korig (szülővel egy szobában)

16.900 Ft /apartman/éj
13.900 Ft/fő/éj
3.500 Ft/fő/éj
ingyenes
2.600 Ft/fő/éj

Július és augusztus hónapban érvényes szállás szezonáraink:
Standard szobában, reggelivel együtt
2 ágyas szoba 2 fő esetén
2 ágyas szoba 1 fő esetén
Pótágy:
Gyermek 0- 3 éves korig (szülővel egy szobában)
Gyermek 3-12 éves korig (szülővel egy szobában)

12.900 Ft /szoba/éj
9.990 Ft/fő/éj
3.500 Ft/fő/éj
ingyenes
2.600 Ft/fő/éj

Szuperior szobában, reggelivel együtt
2 ágyas szuperior szoba 2 fő esetén
2 ágyas szuperior szoba 1 fő esetén
Pótágy:
Gyermek 0- 3 éves korig (szülővel egy szobában)
Gyermek 3-12 éves korig (szülővel egy szobában)

14.900 Ft /szoba/éj
10.900 Ft/fő/éj
3.500 Ft/fő/éj
ingyenes
2.600 Ft/fő/éj

Standard és szuperior szobáink az alábbi felszereltséggel rendelkeznek:








egyénileg szabályozható légkondicionáló
LCD-LED televízió angol, német, francia, kínai csatornákkal
telefon,
minibár,
széf - külön felár nélkül
hajszárító,
ingyenes wifi internet csatlakozási lehetőség

Szuperior apartman, reggelivel együtt - 60 m2
Apartman ár 2 fő esetén
Apartman ár 1 fő esetén
Pótágy:
Gyermek 0- 3 éves korig (szülővel egy szobában)
Gyermek 3-12 éves korig (szülővel egy szobában)

17.900 Ft /apartman/éj
14.900 Ft/fő/éj
3.500 Ft/fő/éj
ingyenes
2.600 Ft/fő/éj

Szuperior apartmanunk, mely 60 m2-es önálló, kényelmes lakrész, az alábbi
felszereltséggel rendelkezik:
 Konyharész:
 Hűtő, fagyasztóval
 Mikrohullámú sütő
 Elektromos főzőlap páraelszívóval
 Mosógép
 Kávéfőző
 Vízforraló
 Főző-, tálaló-, evőeszközök, poharak
 Komplett étkező garnitúra 6 fő részére

 Nappali-háló rész:
 120 cm-es LCD-LED angol, német, francia, kínai csatornákkal
 Széf - külön felár nélkül
 Francia ágy éjjeli szekrényekkel
 Kihúzható kapanapé
 Beépített szekrények nagyméretű tükörrel
 Író-, fésülködő asztal
 Eredeti bőr, elegáns Andante nappali ülőgarnitúra
 Fürdőszoba:
 LCD-LED televízió
 Sarokkád trópusi faborítással
 Zuhanykabin
 Hajszárító
 Dupla, kétszemélyes mosdókagyló szekrénnyel
 Bidé, WC
Az apartmanban ingyenes wifi internet csatlakozási lehetőség biztosított!
A reggeli magában foglalja a frissen főzött presszó kávé,
vagy cappuccino fogyasztást egyaránt!
Amennyiben Vendégeink reggelit nem óhajtanak fogyasztani,
úgy 500 Ft/fő kedvezményt biztosítunk fenti szobaárainkból.
7 óra előtti reggeli igény esetén szívesen készítünk hidegcsomagot Vendégeinknek!
Idegenforgalmi adó mértéke 400 Ft / fő/éj (fizetendő 18 és 70 év között,
kivéve mentesség esetén), melyet a fenti árak nem tartalmazzák.
Parkolási lehetőséget privát parkolónkban ingyenesen biztosítunk.
MKB, K&H, és OTP Széchenyi Pihenő kártyát, Erzsébet utalványt,
Ticket Restaurant étkezési utalványokat, és bármilyen típusú bankkártyát elfogadunk.
A megadott árak a 18% ÁFA-t tartalmazzák!
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ELLÁTÁS ÁRAK



Reggeli: a szoba ár tartalmazza!



Félpanzió: 2.850 Ft/fő (kizárólag szálló vendégeink részére)
Háromfogásos étkezés, üdítőital, kávé, cappuccino fogyasztással:
Leves, főétel, desszert, üdítő, vagy ásványvíz, kávé, vagy cappuccino
Félpanzió II. gyermekeknek 12 éves korig: 1.950 Ft/gyermek



Teljes ellátás: 5.700 Ft/fő (kizárólag szálló vendégeink részére)
Ebéd, és vacsora esetében:
Háromfogásos étkezések üdítőital, kávé, cappuccino fogyasztással:
Leves, főétel, desszert, üdítő, vagy ásványvíz, kávé, vagy cappuccino
Teljes ellátás gyermekeknek 12 éves korig: 3.900 Ft/gyermek
A félpanziót es, és a teljes ellátást a szállóvendégeink részére előre
összeállított választékos étlapról (több mint ötvenféle étel kínálattal)
rendelhetik meg Vendégeink, igényüknek megfelelően ebéd és vacsora
esetében is.

Érdeklődni az alábbi telefonszámokon, ill. e-mail címen:
Tel: 48/310-883,
Mobil: 30/830-40-25
E-mail: info@ambroziapanzio.hu
A félpanziós étlapon feltüntetett árak bruttó árak, melyek az ÁFA-t tartalmazzák
(2018. január 01-től az ÁFA mértéke a helyben készített és fogyasztott ételek,
valamint alkoholmentes italok esetén 5%, ugyanezen termékek elvitele esetén 27%),
mely árakra 10%-os felszolgálási díj kerül felszámításra!

Mennyiségi kedvezményeink szobaárainkból,
egybefüggő foglalás esetén:
Fizetési mód
Azonnali
készpénzes
fizetés

Bankkártya,
SZÉP
fizetés

Átutalásos
fizetés
esetén

4–7
szobaéjszakára

5%

5%

5%

8 -14
szobaéjszakára

10%

10 %

10 %

Személyre
szabott
kedvezmény,
egyedi
árajánlat
alapján

Személyre
szabott
kedvezmény,
egyedi
árajánlat
alapján

Személyre
szabott
kedvezmény,
egyedi
árajánlat
alapján

Szállás
igénybevétele:

14
szobaéjszaka
felett

A kedvezmények a ténylegeden megvalósult szobafoglalások után, aktuálisan, a számla
kiállításakor kerülnek visszavonásra!
Fenti mennyiségi kedvezményeinket kizárólag közvetlenül nálunk történő foglalás esetén
tudjuk biztosítani, szállásközvetítőkön, foglalási rendszereken (booking.com, szallas.hu)
keresztül érkező foglalás esetén nem érvényes.
Szobafoglalás módja:
 személyesen,
 telefonon,
 e-mail-ben,
 faxon
 postai úton
A jelzett szobafoglaláshoz szoba visszaigazolást készítünk, amelyet e-mailben, faxon, vagy
postai úton elküldünk a Megrendelő számára. A szoba visszaigazolást aláírva kérjük
visszaküldeni (e-mail-ben, vagy faxon), ezzel a foglalás garantálttá válik.
Kérjük a Megrendelőinket, hogy a szobafoglalási szándékukat minél előbb jelezzék
számunkra, hogy a szobát, illetve szobákat biztosítani tudjuk a kért időszakokra.
Lemondás:
A szobafoglalás lemondása külön költséggel nem jár, amennyiben a lemondást a tervezett
érkezési napon reggel 9 óráig jelzik számunkra. Amennyiben a lemondást, vagy az érkezési
időpontváltozást előre nem jelzik, és a megadott időpontban a Vendég nem érkezik meg, a
befoglalt, ám le nem mondott szoba éjszakát sajnos ki kell számláznunk, mivel a szobát
fönntartjuk a Vendég számára, azt értékesíteni nem tudjuk, ezért kérjük a Megrendelőinket,
hogy az esetleges lemondási szándékukat azonnal jelezzék, amint a változás a tudomásukra
jut. Lemondást csak e-mailben, faxon, vagy postai úton tudunk elfogadni.

Szeretettel várjuk Önöket!

