Parkolás
A FRIDOLIN Fogadó zavartalan használatát a hozzá kapcsolódó magánparkoló biztosítja a következ?k szerint:
1. A FRIDOLIN Fogadó 2010 els? félévében kialakította a Fogadóhoz közvetlenül kapcsolódó saját, a Bükki
Nemzeti Park területére el?írt követelményeknekmegfelel? betonozott magánparkolóját, amelyet egyidej?leg kb. 20 db gépkocsi
vehet igénybe.
2. A buszos kirándulók számára 1 db autóbusz parkolására van lehet?ség, 2 vagy több autóbusz tartós
parkolása pedig kb. 3 percnyire, a Majális Park bejáratánál oldható meg.
(a sof?rök részére ingyenes transzfert biztosítunk)
3. Saját parkolóink zártláncú kamerarendszerrel védettek és ?rzöttek, így értékeik

teljes biztonságban

vannak.
4. Magánparkolóinkat kizárólag saját vendégeink DÍJMENTESEN vehetik igénybe.
A parkolók megközelítése:
- a Miskolc-Lillafüred közötti úton a "FRIDOLIN Motel & Restaurant" feliratú, az esti órákban kivilágított
totemnyilat kell keresni.
- a lekanyarodás után át kell haladni a Hotel Szeleta épületegyüttesét kettészel?, kb 60 m-es közút szakaszon
- a "Recepció" épületét elhagyva egyenesen át kell hajtani a Szinva-patak hídján (kb. 20 m)
- el kell haladni a Fridolin Fogadó el?tt és balra kanyarodva el lehet foglalni a szabad helyeket.
Mindez a közúti elágazástól számítva 100 méter. Korlátozott sebesség: 30 km/óra.
GPS-koordináták:

48.108441, 20.638955

Fontos:
Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a Fridolin Vendégl? vagy a Fridolin Fogadó felkeresése
alkalmával - akár a legrövidebb id?re is - kizárólag a FRIDOLIN magánparkolóit vegyék igénybe!

A szomszédos konkurens Hotel Szeleta ugyanis az ett?l való eltérést nem tolerálja, és a
parkolóiban számos helyen látható figyelmeztet? táblák tartalmának - különféle módokon érvényt szerez!
Erre tekintettel az ezzel kapcsolatos esetleges viták kialakulásáért sem felel?sséget vállalni,
sem a viták rendezésében részt venni nem tudunk!
Megértésüket köszönjük!
A parkolók megközelítését és használatát a következ? képek segítik:
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