
Kedves Strázsai Zoltán!

A foglalás CSAK és KIZÁRÓLAG közvetlen szállodánál megtett foglalás esetén 

(reserve@hotelpanorama.hungusthotels.hu, +83/341-580) lesz érvényes, egyéb szálláskövetítőn 

keresztül megtett érdeklődés esetén a normál érvényben levő árakat fogjuk ajánlani. 

Szállodánk - Hévízen egyedülálló módon - összeépült a világhírű gyógyászati és fürdőközponttal a Hévízi 

Szent András Gyógycentrummal, amely egy fedett, fűtött hídon keresztül érhető el.

Köszönettel vettük érdeklődését, mellyel szállodánkat megtisztelte. Ezúton küldjük ajánlatunkat.

AJÁNLATUNK ADATAI

Érkezés napja: 2018.02.17        

Éjszakák száma: 1    

Felnőtt vendég(ek) száma: ismeretlen

Megjegyzés: Tűzoltó bál szállás

AJÁNLATUNK TARTALMA:

• 1 éjszaka szállás bőséges büféreggelivel

• széfhasználat

• fürdőköpeny-használat

• ingyenes internet (WiFi)

Kétágyas szoba: 2 fő elhelyezésére alkalmas, hangulatos 19,5 m2 területű, erkélyes, keleti-nyugati tájolású szoba. 

(Felszereltsége: TV, telefon, minibár, WC, zuhanyzós fürdőszoba és internet elérhetőség (WIFI).)

AJÁNLATUNK ÁRA:

7.900 Ft / Fő / éj 

Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák - 500 Ft / fő / éj (18 éves kor fölött).

A szálloda árai tartalmazhatnak közvetített szolgáltatást, mely szolgáltatás árából törzskártya és egyéb kedvezmény nem adható.

A szálloda közvetített szolgáltatásainak mindenkor érvényes listája itt tekinthető meg.

AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE:

1 nap

FIZETÉS MÓDJA



• A helyszínen készpénzzel vagy bankkártyával

Elfogadott bankkártyák:Eurocard, MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, American Express, 

Union Pay

• Előre utalással

Ez esetben kérjük, foglalásánál az előreutalás igényét és számlázási nevét és címét megadni 

szíveskedjen.

• Saját névre szóló törzskártyával

• Széchenyi Pihenőkártyával

SZÉP kártyával (saját névre szóló) történő fizetési igényét, kérjük jelezze előre a szobafoglaláskor 

és érkezéskor a recepción is.Felhívjuk a figyelmét, hogy a szálloda az igénybe vett szolgáltatásról 

kiállított névre szóló számlán vevőként, a fizetéskor alkalmazott SZÉP kártya birtokosát kell 

feltüntesse.

A számla ellenértékét nem lehet olyan SZÉP kártyával kiegyenlíteni, melynek birtokosa nem vette 

igénybe a szállodai szolgáltatásokat.

FOGLALÁS LEMONDÁSA

Foglalás díjmentesen lemondható az érkezés elõtti 7. napig, ellenkező esetben a 2 napi szobaárat számítjuk

fel lemondási díjként.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

ÉRKEZÉS / TÁVOZÁS

Érkezés napján a szobát 14 órától lehet elfoglalni és elutazás napján 10 óráig kell kijelentkezni.
A szobát érkezés napján 18 óráig tartjuk. Meg nem érkezés esetén a többnapos foglalását is automatikusan töröljük.

KORAI ÉRKEZÉS / KÉSEI TÁVOZÁS

Amennyiben korábban tervezi érkezését (10:00 - 14:00 között), illetve későbbre tervezi elutazása időpontját (14:30 - 

20:00 között), szállodánk recepcióján előre egyeztetve - a kapacitás függvényében - felár ellenében (4 000 Ft / szoba / 
alkalom) tudjuk a szoba használatát biztosítani. Kérjük érdeklődjön a kollégáinknál!

PÓTÁGYAZÁS

A szobák nagyrésze pótágyazható, melyet külön térítés ellenében biztosítunk. Kérjük érdeklődjön a kollégáinknál!

PARKOLÁS

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hunguest Hotel Panoráma parkolóhelyei csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. A 
helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.

Parkoló: 1 500 Ft / éj / gépjármű
Mélygarázs: 2 000 Ft / éj / gépjármű

ÉTKEZÉS / ÉTTEREM NYITVATARTÁS:

Büféreggeli: 7:00 - 10:00

Ebéd, Levesbüfé: 12:00 - 14:00
Büfé vacsora: 17:30 - 20:30

LOBBY BÁR NYITVATARTÁS:

Mindennap: 8:00 - 23:00

KISÁLLAT

A szállodánkba kisméretű háziállat (kutya, macska, ...) behozható térítés ellenében. (3 200 Ft / éj)

Kedvezményeink egyidejűleg nem összevonhatóak!




