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SÁROSFŐI VENDÉGHÁZ- ALKOTÓHÁZ
ÁRJEGYZÉKE
Érvényes: 2022. szeptember 1-től- visszavonásig
Általános információk:




A szálláshelyre kutyát hozni, előzetes egyeztetést követően van lehetőség. Ez a szolgáltatás,
kizárólag az erre kijelölt szobákban vehető igénybe! (F.sz. 1-s, 2-s kétágyas szobák)
Szálláshelyeink árai forintban értendők és az áfát tartalmazzák!
Kedvezmények:
-



OEE tagoknak:
Társerdőgazdaságoknak:
MTSZ tagoknak:
TEKA kártya:

10 % a kedvezmény a szállásárból
10 % a kedvezmény a szállásárból
10 % a kedvezmény a szállásárból
10 % a kedvezmény a szállásárból

A kedvezmények nem vonhatók össze.

Sárosfői Vendégház

Szállás díja
(Ft/éj)

Szállás díja kedvezménnyel (10%)
(Ft/éj)

2 ágyas szoba

18. 000,-

16. 200,-

Franciaágyas szoba

18. 000,-

16. 200,-

3 ágyas szoba

24. 000,-

21. 600,-

Szállás díja
(Ft/éj)

Szállás díja kedvezménnyel (10%)
(Ft/éj)

52. 800,-

47. 520,-

Sárosfő Alkotóház
Teljes ház
A kedvezmények nem vonhatók össze.

A kutyák fogadásának feltételei:
- a kutya fogadáshoz kapcsolódó szolgáltatás díja: 3000.-+Áfa/nap
- a kutya számára fekhelyet, az ételt és az ellátáshoz szükséges eszközöket (etetőtál, stb..) a kutya
gazdája köteles biztosítani!
- az udvaron a kutyaürüléket a kutya gazdája köteles összegyűjteni!
- az étterembe kutya, kizárólag a többi vendég étkezési nyugalmának biztosíthatósága esetén
hozható be!
- a fürdőszobában kutya nem fürdethető!

A szálláshelyen van lehetőség teljeskörű éttermi ellátás igénybevételére (meleg étel és ital választék)! Reggeli
és főétkezés (ebéd és/vagy vacsora), előre összeállított menüsor áll a vendégek rendelkezésére.
Igény esetén önellátás is kérhető. Az önállátáshoz kapcsolódó szolgáltatások díja: 5000.-+Áfa/nap. A díj az
alábbiakat szolgáltatásokat foglalja magában:
-

étkező használat biztosítása

-

hűtőkapacitás (étel és ital számára) biztosítása

-

az étteremben rendelkezésre álló tányér, evőeszköz, pohár használatának biztosítása a létszámtól
függően

-

készétel melegítés biztosítása (mikrohullámú sütő használat).

-

mosogatás (a személyzet végzi)

-

kávé fogyasztás, térítés ellenében, helyszíni ár lista szerint.

A panzióban van lehetőség az udvari ételkészítésre (bogrács, grill) Ehhez eszközöket, tüzelőt biztosítunk.
Illetve a fentiekben leírt önellátási szolgáltatások bármelyike igénybe vehető. Ennek díja, 3500.+Áfa/alkalom.
A fentiekben részletezett szolgáltatások igénybevételét a foglalási lapon minden esetben rögzíteni kell!
Étkezés, étkezési árak:
Felnőtt reggeli:
Gyermek (3-6 éves korig) reggeli:

2. 750,-Ft/fő
1.750,-Ft/gyermek

Reggeli: minden nap 7-10 óráig
Ebéd és vacsora: A napi menü ajánlat szerint!

