Hegyalja apartman 2021. évi árai

Kedves Érdeklődő! Elsődleges célunk, hogy jól érezzék magukat
nálunk, és ha lehetőségük adódik rá, akkor visszatérjenek hozzánk!
Azt is szeretnénk, ha ismerőseik, barátaik körében jó élményeiket
mesélve megelégedéssel tudnának ajánlani bennünket. Nem célunk a
luxus körülmények kialakítása, de szeretnénk egyszerű, nyugodt,
kényelmes szálláshelyet nyújtani Önöknek, ahol majdnem úgy érzik
magukat, mint saját otthonukban.
A Hegyalja Apartman Kőszeg közelében, Cák közepén az
egykori kocsma-vegyesbolt épületében található. Az egyik
apartman a bolti rész, a másik a kocsmai rész vastag, ódon
falai közt várja vendégeit megújult belsővel. Mindkettő
apartmanhoz elkülönített fedett teraszrész, és egy közös kis
udvar tartozik, az udvaron játszótérrel, szalonnasütő
hellyel.
A Kőszeg-hegyalján megbújó csöndes kis falu is rejt
magában látnivalókat, de távolabbra is érdemes
gyalogosan, kerékpáron vagy autóval ellátogatni. Cákról
Velem 2 km-es, Kőszeg pedig 4 km-es laza sétával elérhető, hangulatos pincéket érintve.
Az 1-es apartman 73 négyzetméteres, 3 légteres lakrész 2 hálószobával és egy tágas nappali-étkezőkonyhasarok funkcióként üzemelő helyiséggel rendelkezik. A hálószobák 2-2 ágyasak, a nappaliban
pedig egy 2 személyes heverővé kihúzható kanapé található. Pótágyak nélkül is kényelmesen
lakhatja akár 6 fős család is az apartmant, amelyhez saját WC és fürdőszoba (fürdőkáddal) tartozik.
Az egyik hálószobából a fedett teraszra és a közös udvarra lehet kijutni.
A 2-es apartman 74 négyzetméteres, 3 légteres lakrész. Két hálószobával és egy tágas nappaliétkező-konyhasarok funkcióként üzemelő helyiséggel rendelkezik. A hálószobák 2-2 ágyasak, a
nappaliban pedig egy 2 személyes heverővé kihúzható kanapé található. Pótágyak nélkül
kényelmesen lakhatja 6 fős család az apartmant, amelyhez saját WC és fürdőszoba (fürdőkáddal)
tartozik. Az egyik hálószobából és a nappaliból a fedett teraszra és a közös udvarra lehet kijutni.
Felnőtt vendégeinknek egy palack ajándék kőszegi borral kedveskedünk, a gyermekeket az udvaron
játszótér várja!

Visszatérő vendégeinknek közvetlen foglalásnál árainkból 10% kedvezményt adunk!

NYITVA TARTÁS: május 1-től november 1-ig
Fizetendő minimum éjszakák száma: 2

Hegyalja apartman 2021. évi árai
Az alábbi árak nem tartalmazzák a 150 Ft/fő idegenforgalmi adót, amelyet 18 éves kor fölött
kell megfizetni!
NAPI ÁRAK 10 ÉV FÖLÖTTI VENDÉGEINK RÉSZÉRE
6 fős apartman:1 fő=11.000 Ft, 2 fő=13.000 Ft, 3 fő=15.000 Ft, 4 fő=17.000 Ft, 5 fő=19.000 Ft,
6 fő=21.000 Ft /apartman/éj

10 év alatt a szállás ingyenes!
Maximum létszám: 1-es apartmanban 6 fő, 2-es apartmanban 6 fő.
CSOMAGOK
Nyárindító csomag: 4 éjszaka júniusban 1-4 fő esetén 50.000 Ft, 5-6 fő esetén 60.000 Ft
(hosszabbítás 1-4 fő esetén 12.000 Ft/apartman/éj, 5-6 fő esetén 15.000 Ft/apartman/éj)
Nyári pihenés csomag: 7 éjszaka július 1 és augusztus 31 között 1-4 fő esetén 100.000 Ft, 5-6 fő
esetén 120.000 Ft
Szüreti csomag: 4 éjszaka szeptemberben 1-4 fő esetén 50.000 Ft, 5-6 fő esetén 60.000
Ft(hosszabbítás 1-4 fő esetén 12.000 Ft/apartman/éj, 5-6 fő esetén 15.000 Ft/apartman/éj)
Családi csomag: 7 éjszaka 2 felnőtt és maximum 4 fő 18 év alatti gyermek esetén teljes nyitva
tartás alatt 100.000 Ft
Egyszobás ajánlat: minimum 3 éj foglalása esetén 1 vagy 2 fő részére az egyik hálószoba
használatával május, június, szeptember és október hónapokban 9.000 Ft/apartman/éj!
A nyári pihenés csomag és a családi csomag tetszőleges számú éjszakával napi áron
hosszabbíthatók!
További információk kérhetők:
Telefon: +3630/688-6760
E-mail: jmolnar1@gmail.com
Honlap: http://www.senkeinfo.hu/vendeglatas.html

NYITVA TARTÁS: május 1-től november 1-ig
Fizetendő minimum éjszakák száma: 2
1 éjszakás tartózkodás esetenként megoldható 8.000 Ft takarítási díj felszámítása mellett!

Visszatérő vendégeinknek közvetlen foglalásnál árainkból 10% kedvezményt adunk!

Szeretettel várjuk Önt is apartmanunkban!

