Grupperbjudande för 21 personer
För en grupp på 21 personer rekommenderar vi följande Budapest, VIII. Szentkirályi utca 5 Szentkirályi utca
5.
A variant 4695 Ft per person( 148,4 SEK).
innan grupprabatt. Med grupprabatt : (23-45 %: 76,5-107 SEK) se rabatter szentkirályi utca 5.
" fsz.
ap.# 2 : 2*+2** = 17800 Ft
""
ap.# 4 3***
= 14500 Ft
“ ".
ap.#6 : 2**+2** = 17800 Ft
""
ap.#6/a 2*** = 10 900 Ft
“ I.(first floor)
ap.#7 :2**+2+2 = 26 700 Ft
“ I. “ “
ap.# 11/3 2*** = 10 900 Ft
För 21 personer sker inkvartering I 10 rum I 6 lägenheter och kostar 98 600 Ft per natt
B variant
.
Grupperbjudande för 21 personer
För en grupp på 21 personer rekommenderar vi följande Budapest, VIII. Szentkirályi utca 5 Szentkirályi utca
5.
A variant 4176 Ft per person( 132 SEK).
innan grupprabatt. Med grupprabatt : (23-45 %: 66-92,5 SEK) se rabatter szentkirályi utca 5.
" fsz.
ap.# 2 : 4*+2** = 22100 Ft
“ ".
ap.#6 : 3**+2** = 21100 Ft
""
ap.#6/a 3*** = 14500 Ft
“ I.(first floor)
ap.#7 :3**+2+2 = 30000 Ft
För 21 personer sker inkvartering I 10 rum I 6 lägenheter och kostar 87700 Ft per natt
Boendekategoriers kodning
*** enrumslägenhet(studio) med kök och bad. Kabel TV är inbakad i priset
** rum med eget badrum med ingång från rummet:dusch eller badkar, tvättställ, toalett
* rum med badrum som inte har ingång från rummet, men kan låsas med nyckel så att ingen annan kan
använda det.
Lägenheternas 7, 9, 11, 14 Szk 28 pris inkluderar kabelTV och lägenhet 2 och 5 har 2 Tv apparater.
Rum utan *: två sådana rum har ett badrum gemensamt: dusch eller badkar, tvättställ, toalett och en separat
toalett.
Lägenheten har ett tredje rum, men det har eget badrum.
ADSL/WIFI finns i lägehterna 2, 4, 6, 6A, 7, 8, 9/2, 11, 11/3, 20 och 21. det kostar 400 Ft per dag. Vi kan
även erbjuda bevakad parkering /25000 Ft/per dag.

