Szállás

2018.

ÉVI SZÁLLÁS ALAPÁRAINK A KÖVETKEZ?K:

2018. január 01-tól 2018. December 31-ig:
Szállás: 4.500.- Ft/f?/éj + IFA (- gyerekkedvezmények)
Gyerekárak:
- 2 éves korig: 100 %
- 2 - 12 éves korig: 50 %
Házi kedvenc kisállat

2000 Ft-ért behozható!

ÜDÜLÉS LILLAFÜREDEN
KEDVEZMÉNYES CSOMAG ALAPÁRA:
A kedvezményes csomag lényege:
-

4 éjszaka foglalása esetén

A csomag alapára:

16.000.- Ft/f? + IFA

Érkezés: Vasárnap vagy Hétf? 14 órától
- 5 éjszaka foglalása esetén
A csomag alapára:

19 500 .-Ft/f? + IFA

Érkezés: vasárnap 14 órától

Elfogadjuk:
- Erzsébet utalvány
- étkezési utalványok
- OTP , MKB

,

K&H SZÉP Kártyák

A szálláshely leírása:
A FRIDOLIN Fogadó a családok, baráti társaságok. munkahelyi közösségek részére készült.
Családi szobáinkat úgy alakítottuk ki, hogy – a szezonális kereslet és a vendégek igényeinek függvényében – alkalmasak legyenek
mind a bens?séges együttlétek, mind kisebb közösségek befogadására.
A szállás, amit nyújtunk, esküv?k, konferenciák, kommunikációs tréningek, iskolai kirándulások, vagy más társas
rendezvények esetén rendkívül költségtakarékos, ugyanakkor kapcsolater?sít? megoldás, amelynek tervezéséhez az alábbi segítséget
adjuk:
A szálláshely alaprajza:

A helyiségek számozása:
1. Szoba egy dupla ággyal és 3 szimpla ággyal
2. Szoba egy dupla ággyal és egy emeletes ággyal

3. Szoba egy dupla ággyal, egy normál ággyal és egy emeletes ággyal,saját fürd?szobával
4. Szoba egy dupla ággyal
5. Szoba egy dupla ággyal, 2 szimpla ággyal és egy emeletes ággyal,saját fürd?szobával
6. Minikonyha
7. N?i mosdók, WC-k, fürd?szoba két zuhanyzóval
8. Férfi mosdó, WC, piszoárok, fürd?szoba két zuhanyzóval
9. Pool-biliárd szoba amerikai versenyasztallal
10. Tet?terasz dohányzáshoz, napozáshoz
11. Társalgórész asztalokkal
12. Lépcs?ház, lejárat a Fridolin Vendégl?be és a kertbe
13. A kertben hinta a gyermekek részére
Összesen tehát - a pótágy lehet?ségeket nem számítva - egyidej?leg 22 f? elhelyezésér?l tudunk gondoskodni
úgy, hogy a helyszíni felügyeletet az épületen belül oldjuk meg.
Szolgáltatásaink:
- nemenként elkülönített WC-k,
- mosdók, zuhanyzók a szálló szintjén
- mini konyha (mikrohullámú süt?, víz forraló, h?t?szekrény, mosogató, stb. egyéb konyhai eszközök)
- elkülönített dohányzórész a tet?teraszon
- pool-billiárd szoba
- darts
- társalgók a vendégl?i részeken
- csomag- és értékmeg?rzés
- wifi
Vendégeink személy- és vagyonbiztonságáról automata t?zvédelmi és mozgásérzékel?s kamerarendszer gondoskodik.
A parkolás Vendégeink számára díjmentes a Fogadó kamerákkal ?rzött magánparkolójában!
Reggeli, ebéd, vacsora a Fogadó földszintjén lév? hangulatos Fridolin Vendégl?ben.
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Osztálykirándulóknak!
Ballagás, diplomaosztó
Esküv? last minute
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