AHFSZ tag? Profitáljon kártyájából Bükfürdőn!
Különleges, minimum 10% kedvezményt
tartalmazó ajánlattal várjuk Önt és kedves családját,
mely garantáltan nem változik az év folyamán!
Wellness-pihenés teljes ellátással, italfogyasztással, ingyenes elhelyezés
kisgyermekeknek, AJÁNDÉK MASSZÁZSKUPON, korlátlan wellness-használat.

Kedvezményesen 27.900 Ft / fő ártól
Érvényes 2020. január 5. – 2020. december 20.

3 nap / 2 éj		
hétköznap:
27.900 Ft / fő / 2 éj
hétvégén és főszezonban:
32.900 Ft / fő / 2 éj
ünnepi / kiemelt időszakban: 46.900 Ft / fő / 2 éj

5 nap / 4 éj		
hétköznap: 
45.900 Ft / fő / 4 éj
hétvégén és főszezonban: 54.900 Ft / fő / 4 éj
ünnepi / kiemelt időszakban: 65.900 Ft / fő / 4 éj

Egyágyas felár: 4.500 Ft / éj (1 felnőtt + 1 gyermek esetén is fizetendő)
Klímás szoba felára: 3.000 Ft / szoba / éj (júniustól augusztusig)
Kedvezményes hosszabbítási lehetőség: 11.900 Ft (2 éj) ill. 9.900 Ft (4 éj) / fő / éj teljes ellátással

A csomag tartalma:
minimum 2 éjszaka szállás pótágyazható kétágyas szobában, teljes panziós ellátás italfogyasztással
(büféreggeli és büfévacsora, ebéd 2 fogásos menü; italfogyasztás: ebédhez személyenként egy pohár
ásványvíz vagy házi limonádé, vacsorára ugyanez vagy egy pohár bor), 1000 Ft értékű masszázskupon,
wellness részleg használat (élménymedence, szezonális kültéri medence, gyermekmedence, szaunavilág),
játszótér és játszószoba, WiFi a szálloda egész területén, parkoló

Gyermekkedvezmény:
• 0-5 év között a gyermekek szállása teljes panzióval (ebédre gyermekadag) díjmentes
• 5-12 éves kor között pótágyon teljes panzióval (ebédre gyermekadag): 4.900 Ft/fő/éj

Szobafoglalás és további információ:
Tel.: 06 94 558 200 • email: sales@hotelpiroska.hu

www.hotelpiroska.hu/ahfsz
A szálláshely címe: Hotel Piroska
9737 Bük, Kossuth Lajos u. 60.

Feltételek
• A csomag igénybevételéhez, a jogosult köteles a bejelentkezéskor az AHFSZ tagsági kártyáját felmutatni.
• Egy foglalás maximum 2 szobára érvényes.
• A fentiektől eltérő esetben, a mindenkori publikált ár és csomag kerül kiszámlázásra.
Idegenforgalmi adó külön fizetendő: 530 Ft / fő / éj
Előszezon: 2020. 06. 12-ig, kivéve kiemelt időszakok
Főszezon: 2020. 06. 13. – 08. 31. között
Utószezon: 2020. 09. 01. – 12. 20., kivéve kiemelt időszakok
Kiemelt időszakok: 2020. 04. 09–14.; 05. 01–04.; 05. 28–06.01.; 08. 19–23.; 10. 23–11. 01.

