Tárgy: árajánlat
Kedves Katalin!
Köszönjük érdeklődését, melyre vonatkozóan küldjük árajánlatunkat:
Opció:

2018.04.04.

Időpont:

2018. május 12-13. (1éj) szombat este.
10 db standard szoba

Szobaár:

Időpont:

1 db standard szoba 1 főre:

21.000 Ft/ szoba / éj

1 db standard szoba 2 főre:

21.000 Ft/ szoba / éj

2018. május 13-14. (1éj) vasárnap este.
12 db standard szoba

Szobaár:

1 db standard szoba 1 főre:

16.900 Ft/ szoba / éj

1 db standard szoba 2 főre:

16.900 Ft/ szoba / éj

Az árak tartalma: 1 éjszakai szállás, büféreggeli, vízforraló kávé és-teabekészítés, wifi
internet, áfa.
Az idegenforgalmi adó 18-70 éves kor között: 500,-Ft/ fő / éj, amelyet a szobaár nem
tartalmaz.
Parkolás:

saját
mélygarázsunkban
férőhelyes)

Kutya:

4.800 Ft/kutya/éj

2.200

Ft/autó/éj
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Reggeli:

reggel 7.00 – 10.00 óra között szállodánk kávézójában.

Szolgáltatásaink (a szobaár nem tartalmazza): sószoba, szolárium, különféle masszázs –
ill. kozmetikai szolgáltatások, minibár
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

Lemondási feltételek:
 érkezés előtt 30 nappal tudunk lemondást kötbérmentesen elfogadni
 29-19 napon belül a megrendelt szolgáltatások 30%-a kerül felszámolásra.
 18-8 napon belül a megrendelt szolgáltatások 50%-a kerül felszámolásra.
 7 napon belül a teljes összeg kerül felszámolásra.
Szobamódosítás: előzetes megbeszélés alapján, mindkét fél részéről csak
írásban fogadható el.
Előleg:

A végleges rögzítéshez szállodánk 50% előleg fizetését kéri az érkezést megelőzően egy
21 nappal, amit előlegbekérő levél alapján átutalással kérünk teljesíteni
A szobák érkezés napján 14 órától foglalhatók el és elutazás napján 10 óráig állnak
Vendégeink rendelkezésére.
Korai érkezés: 10.00-14.00 óráig:4.000 Ft/szoba
Korai érkezés: 12.00-14.00 óráig:2.000 Ft/szoba
Késői távozás:10.00-14.00 óráig: 4.000 Ft/szoba 14.00-18.00 óráig: a szobaár 50%-a
A szobát érkezés napján 18 óráig tartjuk.
Fizetési mód: a fenn maradó rész számlánk kézhezvételétől számított 8 napon belül
szíveskedjenek kiegyenlíteni!
Számlázási cím: Kérjük szíveskedjenek megadni!
Postacím:
Kérjük szíveskedjenek megadni!
Üdvözlettel:
Sadler Béla
Szent János Hotel****
30/290 63 22

2018. március 23.
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