BÚCSÚZTASSA AZ ÓÉVET SZARVASKÚTON
a Forest Hillsben

Áraink érvényesek: 2020. december 29. – 2020. január 01. közötti időszakban
Kizárólag csoportok, baráti társaságok részére hirdetjük meg
szilveszteri csomagunkat.
A rendelkezésre álló szálláskapacitásunk együttesen
(hotel,vendégház, clubház): maximum 30 fő.
_____________________________________________________________
Tartalom:
 minimum 3 éjszaka szállás,
 üdvözlő ital,
 bőséges büfé reggeli és büfé vacsora
 az adott napi programokon való részvétel
 a Forest Hills wellness részleg korlátlan használata (gőzkabin, sókabin, finnés infra szauna, jacuzzi, pihenő terasz),
 fürdőköntös, fürdőlepedő használat,
 őrzött parkolás
korlátlan internet elérés (Wi-fi) a szálloda egész területén

Programajánlatunk: 2020. december 30-án:




vacsora előtti pálinkás koccintás
hagyományos disznótoros büfé vacsora
hosszabbított wellness használat

Programajánlatunk: 2020. december 31-én:



délutáni forraltborozás frissen sült házi készítésű pogácsával, sült almával
tábortűz mellett
5 fogásos szilveszteri gálavacsora






Táncos mulatság DJ-vel
éjfélkor pezsgős koccintás, tűzijáték
éjféli büfé töltött káposztával, és az elmaradhatatlan virslivel
tombolahúzás értékes nyereményekkel (tombola a szálloda recepcióján
vásárolható)

Programajánlatunk: 2021. Január 1. délelőtt: Az átmulatott éjszaka utáni
brunch, avagy az ebédnek is beillő újévi reggeli 12.00 óráig.

Csomagárunk
Standard szoba
Clubház/Vendégház
szoba
Junior Suite szoba
Deluxe suite szoba
Gyerekeknek 0-4
Gyerekeknek 5-12
Gyerekeknek 13-17

3 éj / HUF / fő

4 éj / HUF / fő

79 950

95.390

72 680

90 850

87 000
91 460
gratis
39 970
63 960

103 840
108 550
gratis
47 670
76 310

További információk:
Szilveszteri csomagunk minimum 3 éjszakai foglalás esetén érvényes!
A programmódosítás jogát fenntartjuk!
Megrendelés esetén a visszaigazolt ár 50%-a előre fizetendő.
A megrendelt szolgáltatás kötbérmentesen mondható le az érkezést megelőző 40.
napig. Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig meg kell érkeznie szállodához.
Határidőn túli lemondás esetén a kötbér mértéke (a befizetett előleg díjából kerül
levonásra) az érkezés előtti:
- 39-31 nap között 20%
- 30-15 nap között 50%,
- 14-1 nap között 80%
- no show esetén 100%
Széchenyi Pihenőkártyát elfogadunk!
A szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni és a távozás napján 12:00
óráig kérjük átadni.
A részletekért érdeklődjön telefonon: +36 88 573-310
vagy küldjön e-mailt: info@foresthills.hu

