Tisztelt Csoportszervező !
Tisztelt Érdeklődő !

Budapest, 2016.

12 fős csoport elhelyezésére a következő változatokat ajánljuk az Astoria közelében
A szezonfeláras napokat pld. csütörtök,péntek, szombat szezon felár 2016-ban stb.
feltétlenül tekintsék meg!
A csoport kedvezményének pontos mértékét ezen a linken keresztül érheti el:
http://citycentreapartments.hu/csoport_kedvezmeny_szallas_hotel_Budapest.pdf
A./ változat
fsz

ap.# 6/a : 2***

10900 Ft

I.

ap.#11/3.: 2***

10900 Ft

I. e.

ap.#7 : 2**+2+2

26700 Ft

III.e.

ap.# 21/3 : 2***

10900 Ft

a 4 apartmanban 6 szobában. 59 400 Ft éjszakánként 12 főnek 4950 Ft / fő .
B./változat
fsz

ap.# 6 : 3*+2**

21100 Ft

I.e.

ap.#11 : 3*+2**

21100 Ft

I.e.

ap.#11/3 2***

10900 Ft

5 szoba 3 apartmanban 53100 Ft 4425 Ft / fő éjszakánként
H./ változat
I.e.

ap.#11 : 3*+3**

21100 Ft

I.e.

ap.#7 2+3**+2

30000 Ft

2 apartmanban 5 szobában 51 100 Ft éjszakánkét 4258 Ft/fő.
I./ változat
I.e.

ap.#11/3***

14500 Ft

I. e.

ap.#7 2+4**+3

34300 Ft

2 apartmanban 4 szobában 48800 Ft éjszakánként 4067 Ft .
L./változat
fsz.

ap.#6 : 4**+2**

22100 Ft

I.e.

ap.#11.: 4**+2*

22100 Ft

2 apartmanban 4 szobában. 44200 Ft éjszakánként 3684 Ft /fő. Legolcsóbb ajánlat .

További változatokat kérésre a szobaszámok/hány 1, 2,3,4 ágyas/és apartmanok
számának megadása mellett azonnal kidolgozunk. Pld. 2+2, 3+3, 4+3, 4+1 , 2 stb.
*** egyszobás különálló lakás (stúdió )kábel TV-t az ár már tartalmazza
** szoba , saját közvetlenül a szobából nyíló fürdőszobával : zuhanyzó, vagy kád, mosdó, WC
*szoba , külön fürdőszobával :zuhanyzó, vagy kád, mosdó, WC, ami nem közvetlenül a szobából nyílik, de a
szobakulccsal zárható és más vendég nem használhatja.
Az ajánlatban minden apartman ára tartalmaz legalább egy TV-t .
Őrzött parkolóhely 2500 Ft / nap saját kártyánkkal.
* nélküli szobák : két ilyen szobának van egy nagy közös fürdőszobája : zuhanyozó vagy kád, mosdó, WC valamint
még egy külön WC.
Az apartmanban van egy harmadik szoba, de abban bent található a saját fürdője.
ADSL/WiFi internet hozzáférést minden szobában/apartmanban tudunk rendelkezésre bocsátani 400 Ft/laptop/nap
felárért.
Részletek a honlapon vagy ezen a linken keresztül ADSL és WiFi internet hozzáférés

http://citycentreapartments.hu/city_centre_apartments,szolgaltatasai.htm#DSL
egyéb szolgáltatásainkat: őrzött parkolóhely, légkondicionálás stb a Szolgáltatásaink, üzleti feltételeink (gyakran
feltett kérdések) oldalon olvashatják.
Étkezéssel kapcsolatos részletes lehetőségek a honlapunk
http://citycentreapartments.hu/budapesti,turistainformacio,hasznoslinkek.html
oldalán partner éttermek pontos áraival együtt olvashatók. Reggeli Selfie Grill & Bar-ban 380-1400 Ft, Bali Caffe 1000
Ft.

Felhívom figyelmüket, hogy a lakások önellátóak, tehát reggelit, de még ebédet is készíthetnek
bennük a vendégek.
Várjuk kérdéseiket és foglalásukat kizárólag e-mailben

info@citycentreapartments.hu címre.

Hány személyre foglal szállást ?
Hány szobára van szüksége ?
Kérem külön írja be a kívánt egyágyas és kétágyas szobák számát.
Érkezés napja
Elutazás napja
Várható érkezési időszak : 8-12 , 12-17, 17-22 óra között
Milyen közlekedési eszközzel érkezik :
Helyfoglaló személy neve, iskola/iroda stb. megnevezése:
E-mail címe :
Telefon/faxszáma:
Üzleti feltételeket megismertem és elfogadom Kérem másolja be a kért változatot vagy megnevezését

pld. A változat .
Kellemes tartózkodást kívánunk csoportjának
Szilágyi András
City Centre Apartments kkt. vendégház a belvárosban :
Budapest, VIII. Szentkirályi utca 5. 2-es metró Astoria megállója közelében, harmadik ház
a Rákóczi úttól 08-től 22 óráig
http://citycentreapartments.hu

