Áraink

Időszak:

Fő/éjszaka

Ellátás:

ellátás nélkül

2017.09.01 - 2018.05.31.

2.500.- Ft - 3.500.- Ft

2018.06.01 - 2018.08.31.

3.000.- Ft - 3.500.- Ft

2018.09.01 - 2019.05.31.

2.500.- Ft - 3.500.- Ft

Június elsejétől augusztus 31-ig egy apartman minimum 14.000 Ft.

Gyermekkedvezmény: 4 éves korig ingyenes, 14 éves korig 50 %.

Áraink az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák!
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Az idegenforgalmi adó mértéke 350 Ft/fő/éj, melyet 18 év felett mindenkinek fizetni kell.

A mindenkori áraink tartalmazzák a Csilike Apartman szolgáltatásainak igénybevétele mellett a
zárt parkoló használatát.

Az apartmanok az érkezés napján 12 órától a távozás napján 10 óráig állnak vendégeink
rendelkezésére.

Kérjen, személyre szabott árajánlatot!

Tudnivalók:
- Kiemelt ünnepek alkalmával a jelenleg feltüntetettől eltérő, magasabb szoba- és
apartmanárak. (Újév, Március 15., Húsvét, Május 1., Pünkösd, Augusztus 20., Október 23.,
Karácsony, Szilveszter)
- A foglalás a foglaló befizetése illetve visszaigazolása után lép életbe. A foglaló nélküli
telefonos vagy levélben (e-mailon) küldött megrendeléseket előjegyzésként kezeljük.
- A foglalásnak tartalmaznia kell a pontos dátumot, a fizetés módját, a pontos létszámot,
valamint nevet, elérhetőséget, telefonszámot.
- A foglalás díját vagy személyesen, vagy postán Csörgő János nevére a 3400
Mezőkövesd, Napfürdő út 18. postacímre lehet küldeni.
- Az apartmanokban csak a vendégkönyvünkbe beírt vendégek tartózkodhatnak.
- Az apartmanjainkban tilos a dohányzás.
- Az apartmanjainkba háziállat nem hozható.
Igény esetén a félpanziós ellátás megoldható külön díjazás ellenében.
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Állandó akcióinkról, csomagajánlatainkról az akciók menüpont alatt kaphat részletes
információt.

Igény esetén fűtés lehetséges egyedi gázmérő óra alapján.

Igény esetén bármelyik csomagajánlatunkhoz kedvezményes strandbelépőt tudunk biztosítani.

Ellátás: Önellátás vagy félpanzió. Ezen kívül a Vendégeink részére az itt tartózkodás idejére
10% kedvezményre jogosító étkezési bónt adunk, melyet fel tud használni akár a közeli
étteremben vagy a strand területén lévő étteremben.

Félpanziós ellátás választható a tőlünk 100 méterre található patináns étteremben. Kedves
Vendégeinket magyaros, vegetáriánus, diabetikus és modern ételekkel várják. A reggeli 8-10
óra között, a főétkezés 12 órától este 19 óráig vehető igénybe.

Sokféle masszázsból, fürdőkből és terápiákból választhatnak, melyek a tőlünk 100 méterre
található szállodában igénybe vehetők. Bővebb felvilágosítást, akár telefonon, akár emailon
egyaránt adunk. (Többek között szolárium, szauna, konditerem, sókamra, infra kabin,
masszázságyak, sonotherápia stb.) Ezen árakból 10 %-os kedvezményre jogosultak, ha a mi
vendégeink.
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