Добро пожаловать 30 осіб нa улице VIII.Szentkiralyi utca 5.
Будь ласка, додайте туристичний податок: 431 форинтів (~ 1,6 €) з людини в добу, щоб ціни!
Більш докладну інформацію про туристичні податкових тут
http://citycentreapartments.hu/ua/poslugi_i_umovi_gotelyu_v_Budapeshti.htm#tax
Ми пропонуємо Вам наступні варіанти:
Вариант A:
4127 Фт (15,3 €) з людини і ніч. Зі знижкою 23-45 %: 8,4- 11,8 €.
Знижки для груп >>>
http://citycentreapartments.hu/ua/bronyuvannya_dlya_grup_turistichnih_agentstv
.html#discount
Відняти знижки з ціни
8 апартаменти с 15 комнатами в домах №5 по улице Szentkiralyi utca 5.
первый етаж, кв.№2 : 2*+2**

= 15800 Фт

первый етаж, кв.№4: 2***

= 9800 Фт для некурящих гостей

первый етаж, кв.№6 : 2**+2**

= 15800 Фт для некурящих гостей

первый етаж, кв.№6: 2***

= 9800 Фт

второй етаж, кв.№7: 2**+2+2

= 23500 Фт

второй етаж, кв.№11: 2*+2**

= 15800 Фт

второй етаж, кв.№11/3: 2***

= 9800 Фт

для некурящих гостей/№17/4 для курящих

четвертий етаж, лифта нет, кв.№17: 2**+2+2 = 23500 Фт
Цена за ночь проживания будет составлять 123 800 Фт .
Вариант Б.
3760 Фт (13,95 €) з людини і ніч. Зі знижкою 23-45 %: 7,65- 10,75 €.
6 апартаменти с 13 комнатами в домах №5 по улице Szentkiralyi utca 5.
первый етаж, кв.№2 : 2*+2**

= 15800 Фт

первый етаж, кв.№4: 3***

= 11800 Фт для некурящих гостей

первый етаж, кв.№6 : 3**+2**

= 18800 Фт для некурящих гостей

второй етаж, кв.№7: 4**+2+2

= 27100 Фт

второй етаж, кв.№11: 2*+2**

= 15800 Фт

четвертий етаж, лифта нет, кв.№17: 2**+2+2 = 23500 Фт
Цена за ночь проживания будет составлять 112 800 Фт .
Вариант С.
3477 Фт (12,9 €) з людини і ніч. Зі знижкою 23-45 %: 7,1- 9,9 €.
5 апартаменти с 11 комнатами в домах №5-6 по улице Szentkiralyi utca 5.
первый етаж, кв.№2 : 4**+2*

= 19400 Фт

первый етаж, кв.№6 : 4**+2**

= 19400 Фт для некурящих гостей

первый етаж кв.№6a : 3 ***

= 11800 Фт для некурящих гостей

второй етаж, кв.№7: 4*+2+2

= 27100 Фт

+ на Szentkiralyi utca 6.
В доме напротив, на третьем етаже кв.№28 3**+1**+3**=26600 Фт для некурящих
гостей
цена за одну ночь составляет 104 300 Фт
Вариант Д.
3473 Фт (12,9 €) з людини і ніч. Зі знижкою 23-45 %: 7,1- 9,9 €.
Відняти знижки з ціни .
7 квартир с 13 комнатами в домах №5 по улице Szentkiralyi utca 5.
первый етаж, кв.№2 : 4*+2**

= 19400 Фт

первый етаж, кв.№4: 3***

= 11800 Фт для некурящих гостей

первый етаж, кв.№6 : 4**+2**

= 19400 Фт для некурящих гостей

второй етаж, кв.№7: 4**+2+2

= 27100 Фт

четвертий етаж, лифта нет, кв.№17: 3**+2+2 = 26500 Фт
Цена за ночь проживания будет составлять 104 200 Фт .

Щоб перевірити сьогоднішній курс валют "клікніть тут.
B OTP), щоб дізнатись сього днішній обмінний курс будь ласка " valuta veli "
клацніть тут.
Пояснення до категорій розміщення
* -означає кімнату з окремою ванною з власними замками
** -означає кімнату з приватною ванною, тобто прямим доступом з кімнати у ванну
***- означає невелику /28-31 m2/ окрему квартиру з кухнею, ванною, кабельним ТБ
кімната без позначки * означає кімнату в квартирі, де дві кімнати мають спільну велику
ванну /душ або
ванна, умивальник і туалет / плюс додатковий туалет. Також в цій же квартирі може бути
ще додаткова
окрема кімната з приватною ванною. Ми маємо тільки шість таких кімнат.
Ціна для апартманов №Szk 7 ,Szk9, Szk 11 and Szk 14 включає використання одного TВ з
кабельним.
Ціна для квартир № Szk 2, Szk6 включає використання двох TВ з кабельним
Кожна кімната має власний холодильник, кожна квартира кухню зі всім необхідним.
Ми можемо розмістити більші або менші групи. Якщо ви бажаєте більше кімнат , будьласка дайте
нам знати і ми вишлемо іншу пропозицію.
Ми з радістю можемо прийняти більші або менші групи. Якщо ви бажаєте більше кімнат ,
дайте нам знати і ми вишлемо вам іншу пропозицію.
Для груп більш ніж 19 осіб ми вимагаємо передоплату -принаймні за першу ніч.
Передумовою для отримання знижки для груп є гарантоване резервування онлайн і
передоплата.
Хороший украински говорищий витрат протягом трьох годин від 30000 форинтів 110 €
http://citycentreapartments.hu/ua/bronyuvannya_dlya_grup_turistichnih_agentstv.html#guide
Я также рекоммендую использовать наш сайт >> главная страница >> из левой колонки
"Полезная информация, ссылки"
http://citycentreapartments.hu/ua/vidpochinok_v_Budapeshti_praktichna_informatsiya.html

З повагою
Андраш Сіладі Директор Фірми Сіті Сентрe Апартментс
Тел: 00-36-3171456 Факс: 414 0084. Мобил. 00-36-30-251 6121

http://citycentreapartments.hu , postmaster@ccapartments.axelero.net

ccapartments@t-online.hu ,
Адреса готелю

в центре города: 1088 Будапешт, Сенткирайи утца 5.

3 хв. Ходьби від Метро 2 стації Асторія, третій будинок від головної вулиці Rákóczi з 8 до
22 годин

City Centre Apartments Inc. бажає Вам приємного перебування в Будапешті

