Az „Év szállodája” díjat is elnyert Hotel Európa fit HHHH Hévíz szívében várja a
kikapcsolódni és feltöltődni vágyókat, csupán 12 km-re a Zala Springs Golfpályától. Ínyenc gasztronómia, több mint 700 m² vízfelület, tradicionális hévízi
megelőző- és gyógyító kezelések, szépségkezelések sora, szabadidős- és aktív
sportprogramok garantálják az élményekkel teli kikapcsolódást minden korosztály számára.
Érvényes: 2020. 09. 03-06.
Superior kétágyas szoba 1 fő esetén:		
Superior kétágyas szoba 2 fő esetén:		

29 900 Ft / éj
44 900 Ft / éj

Superior szoba: 25-26 m² alapterületű szobáink káddal vagy zuhanyzóval,
minibárral (kérésre), széffel, hajszárítóval, telefonnal, műholdas LCD televízióval felszereltek,
mindegyikhez erkély vagy terasz tartozik, és egyénileg szabályozható légkondicionálás.
A szobában érkezéskor ásványvíz, és vízforraló várja a vendégeket instant kávé és tea
készítési lehetőséggel. Superior szobáink parkoldali kilátással rendelkeznek,
papucs bekészítést, és Nespresso kávéfőzőt tartalmaznak. A szálloda egész területén
közvetlen és ingyenes wifi áll vendégeink rendelkezésére.

+ parkolás: 1 900 Ft / autó / éj
Idegenforgalmi adó: 530 Ft / fő / éj (18 év felett)
(Fizetése 2020. december 31-ig felfüggesztésre került.)

Check-in: 15:00 órától		

Check-out: 11:00 óráig

Szobaáraink a következő, a szálloda által
biztosított szolgáltatásokat tartalmazzák:
·

·

·
·
·

Szállás félpanziós ellátással: bőséges vitál büféreggelivel
és büfévacsorával – magyaros és nemzetközi ételekkel,
diétás, vegetáriánus-, és ínyencválasztékkal
· min. 2 éj foglalása esetén déli ajándék leves 12:00-14:00 óra között
· min. 2 éj foglalása esetén üdvözlőital
Uszoda- és szaunarészlegünk korlátlan használata: Beltéri wellness
medence, élményfürdő, gyógymedence, whirlpool, külső és belső uszoda, modernizált földszinti szaunavilág:
finn szaunák, gőzfürdő, herbárium és sókamra, ReneSanarium újdonsült emeleti, naturista szaunarészleg:
finn panoráma szauna, gőzfürdő, trópusi élményzuhany, pihentető jóga-és relaxációs tér
Fürdőköpeny használat
Fitneszterem használat
Ingyenes Wi-Fi

Fizetési feltételeink:

A tartózkodás teljes díját kérjük előzetesen átutalással vagy érkezéskor a szálloda recepcióján készpénzzel vagy bankkártyával
(VISA, MasterCard, AMERICAN Eхpress, MAESTRO) kiegyenlíteni.

Lemondási feltételek:

3 nappal érkezés előtt a foglalás kötbérmentesen lemondható, 3 napon belüli lemondás esetén 50% kötbér kiszámlázásra kerül.
Amennyiben a foglalás a kötbérmentesen lemondható időszakban kerül lemondásra, a befizetett előleget visszautaljuk,
vagy annak összegéről szabadon felhasználható ajándékutalványt állítunk ki.
Az érkezés előtt 3 napon belül történő lemondás esetén az előleg kötbérként kerül beszámításra, és az összeg nem kerül visszautalásra.

Foglalás közvetlenül a szállodában!
A fent megadott kedvezményes árak igénybevételéhez a szállodában történő foglaláskor
a „VIII. Magyar Nyílt Mid-Amatőr Golfbajnokság” jelszót kérjük megadni!
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