
Slevy:
V sezóně jsme schopni nabídnout pouze limitované slevy. Slevy a slevové akce uvedené na našich
webových stránkách nelze mezi sebou kombinovat a sčítat dohromady.
Lze využít pouze jeden typ slevy na jeden pobyt. Tyto slevy nejsou poskytovány automaticky.
Naše společnost čelí těžké situaci vysokého růstu nákladů a daní.
Prosím upozorněte na slevu ihned při příjezdu.
Předpokladem pro získání slevy:si rezervovat on-line a přijmout vaše ověření našeho potvrzení s sebou.

Slevy pro děti
Nabízíme děti do 14 let 50% sleva.
Jak můžeme vypočítat tuto slevu?
Odecetl jsem z ceny pokoje pro dospělé z ceny pokoje bez dětí.
Odecetl jsem 50% rozdíl oproti běžné ceně pokoje.
Například:
Cena pokoje pro 4 osoby 13200 Ft
Cena pokoje pro 2 osoby 8900 Ft
Rozdíl : 4300 Ft
50% 2150 Ft
13200 - 2150= 11050 Ft
Tak stojí pokoj pro 2 dospělé osoby a dvě dva zdravého do věku 14 let 11 50 Ft za noc.
Můžu át slevu, je-li náš host odkazem na toto .

Studentské slevy
Poskytujeme 10 % slevu pro studenty s mezinárodní studentskou legitimaci ( ISIC).

Sleva při delších pobytech
Následující slevy poskytujeme v případě že je celý pobyt včetně zálohy zaplacen hotově v den příjezdu.
- delší pobyt než 3 noci 6%
- delší pobyt než 8 nocí 12%
- delší pobyt než 12 nocí 20%
- delší pobyt než 18 nocí 35 %
- delší pobyt než 24 nocí 45%
- delší pobyt než 30 nocí 55-65%
V případě prodloužení pobytu náleží návštěvníkovi sleva ve stejné výši jako sleva, která mu byla poskytnuta
při příjezdu pro platbu původní doby pobytu.
Více informací zde.

Skupinové slevy
Pro skupiny nad 19 osob vyžadujeme zálohu minimálně ve výši pronájmu na jednu noc za celou skupinu.
Sleva je závislá na době pobytu, počtu studentů ve skupině a celkovém počtu osob ve skupině.
Předpoklad pro skupinovou slevu je závazná on-line rezervace s platbou předem minimálně ve výši
pronájmu na jednu noc za celou skupinu.
Slevy pro skupiny 20 až 40 osob
Na jednu noc:
- pro studentské skupiny 33%
- pro dospělé 23%
Na dvě noci:
- pro studentské skupiny 37%
- pro dospělé 27%
Na více nocí:
- pro studentské skupiny 45%
- pro dospělé 35%
Slevy pro skupiny nad 40 osob
Na jednu noc:
- pro studentské skupiny 36%
- pro dospělé 26%
Na dvě noci: Levny apartmán hotel,pension v Budapešti Ubytování pro školy a skupiny v Budapešti

- pro studentské skupiny 40%
- pro dospělé 30%
Na více nocí:
- pro studentské skupiny 48%

– pro dospělé 38%



– Adventní a vánoční nabídka nejen pro zamilované! 

Páry a také skupiny, jejichž počet je dělitelný dvěma 
(2,4,6,8 atd.), obdrží 15% slevu na naše dvou- a 
čtyřlůžkové pokoje v termínu od 15. listopadu 

– do 28. prosince už při ubytování na jednu noc.
Projděte se po budapešťských vyzdobených  
ulicích a vánočních trzích, bude to pro Vás 
nezapomenutelný zážitek! 
Najděte si dobré nabídky a ušetřete peníze v Budapešti!

Tato nabídka nemůže být kombinována s dalšími slevami a musí být 
potvrzena online rezervací. Prosím, vytiskněte si tuto nabídku a ukažte ji při 
příjezdu na recepci. 

Slevy pro sportovce
Poskytujeme 20% slevu pro sportovce, trenéra a kluby, kteří se účastní sportovních akcí v Budapešti.

Slevy při on-line rezervaci
Poskytujeme 10% slevu při on-line rezervaci, tedy za podmínky, že jste rezervaci udělali přes internet na
našich webových stránkách bez předchozího kontaktování naší společnosti
Na pobyt může se může poskytnout pouze jedna vybraná sleva.
V sezóně nejsou poskytovány žádné slevy!
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