Kedvezményes nyaralási lehetőség HÉVÍZEN
A MÁOK Kft hévízi apartmanjában (Római Lakópark, Római út 3. A/6.) lehetőséget biztosítunk
kedvezményes üdülésre, de kizárólag csak előzetes foglalás alapján.
Az apartman (amely a város szélén, jól megközelíthető, csendes helyen található) teljesen felszerelt,
másfél szobás, amerikai konyhás, fürdőszobás és fedett erkélyes, a 3 szintes épület földszintjén
található egy zárt lakóparkban, ahol folyamatos recepciós szolgálat működik. A kertben ingyenes a
parkolás, valamint egy medence és teniszpálya áll rendelkezésre. A hévízi tófürdő és a városközpont
kb. 5 perc sétával érhető el. (A lakópark elhelyezkedése a városban a mellékelt térképen Itt jelöléssel
van jelezve.)
Maximum 4 fő elhelyezésére van lehetőség (a kis szobában francia ágy, a nappaliban kinyitható ágy
van). Ágynemű és törölköző biztosított. Ellátás nincs, azt mindenkinek saját magának kell megoldania.
(Boltok, éttermek a városban, 5 perc sétára a lakóparktól.)
Az apartmanban előzetes foglalás esetén az árak egy napra:
2 fő esetén 5.000,- Ft,
3 fő esetén 7.000.- Ft,
4 fő esetén 9.000.- Ft,
A 14 év alatti gyerek(ek)nek a szállás ingyenes.
A fenti árak csak a MÁOK kft irodáján való előzetes egyeztetés, ill. foglalás és a kapott számla
előzetes befizetése után érvényesek.
A fentiek szerinti kedvezményes szállásköltségen felül ott a helyszínen, a recepciónál a következő
kiegészítő díjak fizetendők (a gyerekek után is):
-

Egyszeri takarítási és mosatási díj: 2 fő esetén 3.500,- Ft, 3 fő esetén 3.900,- Ft, 4 fő esetén
4.200,- Ft, valamint
a 18 éven felülieknek vendégéjszakánként 420 Ft üdülőhelyi hozzájárulás.

Előjegyzés, érdeklődés a varro@maok.hu e-mail címen vagy a 06-20-912 2789 mobil és a 06-1-4132495 vonalas telefonszámon. Az előjegyzés (foglalás) visszaigazolását e-mailen küldjük meg, és
egyúttal küldjük a számlát is. A foglalás csak a kiküldött számla kifizetése után válik érvényessé!
Jó pihenést és kellemes kikapcsolódást kívánunk. A tófürdő honlapja, melyen a nyitva tartás, az
igénybe vehető szolgáltatások és az árak is megtalálhatók: www.heviz.hu/hevizto

MÁOK Kft.

