Nyaralás – telelés Felsőörsön
A Felsőörsi Fióktelepen az NTK NTP programban résztvevők számára, így a munkavállalók és családjuk
számára biztosítja a kedvezményes üdülő / szoba bérlés lehetőségét egész évben a szabad
időszakokban.
Az igénybe vevők köre:
•
•

Kizárólag a munkavállaló és a vele együtt nyaraló családtagok, rokonok, barátok.
A munkavállaló jelenléte nélkül a kedvezményes szállás nem igényelhető a családtagok
részére sem.

Az árak a szobák, apartmanok esetén a költségtérítés szintjén vannak és egységesek (kivéve a
lakosztály esetén), függetlenül az elszállásolt személyek számától. Az IFA mértéke a táblázatban jelölt
költségek felett HUF 400 ft/fő/éj.
Önálló parkolási lehetőség van a szállás előtt, és a vendégek a szabadtéri sporteszközöket és a
kerékpárokat is használhatják térítésmentesen.
DOLGOZÓI ÁRAK
Szállás megnevezése

leírása

szobamax.
Standard
szám kapacitás
ár

Szállás ár/
szoba/nap

Lakosztály

kétszintes önálló lakrész:
Felső szint: franciágyas háló, +
egyágyas háló WC zuhanyzós
fürdőszoba + terasz
Földszint: nappali + konyha étkező
+ önálló kertrész kerti grillezővel és
saját parkolóhely a lakosztály előtt

1

3

45 000

20 000

Kétfős apartman

két különálló ágy (összetolható) +
TV + konyha + WC és zuhanyzós
fürdőszoba + külön terasz

8

16

22 000

8 000

Kétágyas szoba

önálló ágyak egy szobában + TV +
WC és zuhanyzós fürdőszob WC-vel

20

40

16 000

8 000

Négyágyas lakrész

két különbejáratú szobában 2-2
különálló ágy + TV + közös WC és
zuhanyzós fürdőszoba WC-vel

8

32

28 000

8 000

Hatágyas szoba

egy szoba 3 db emeletes ággyal +
TV + közös WC és zuhanyzós
fürdőszob WC-vel külön

1

6

36 000

8 000

Nyolcágyas lakrész

egy szoba 4 db emeletes ággyal +
TV + közös WC és zuhanyzós
fürdőszob WC-vel külön

2

16

40 000

8 000

reggeli ár/ fő/nap*

vacsora ár/ fő/nap*

800 Ft
2500 Ft
------------------------------ -----------------------------6-12 év gyerek: 500 6-12 év gyerek: 1 500
0-6 éves gyerek:
0 0-6 éves gyerek:
0

Étkezési lehetőség:
Reggeli:
• A szálláshoz biztosítjuk a reggelit egységes áron, amit fejenként kell fizetni, melyből további
gyermek kedvezményt is nyújtunk.
• * Reggelit csak abban az esetben nem tudunk biztosítani, ha a konyhai személyzet nem áll
rendelkezésre (pl. szabadság miatt). Erről tájékoztatjuk az adott időszakban jelentkezőket.
Ilyen esetben célszerű legalább egy apartmant igényelni, amiben felszerelt konyha van
kávéfőzővel, teaforralóval, mikrohullámú sütővel. Igény szerint kávéfőzőt, teaforralót tudunk
betenni konyha nélküli szobákba is.

Vacsora: * Vacsora ellátást (meleg étkezés) csak abban az esetben tudunk biztosítani, ha egy időben
legalább 15 fő van jelen vacsora igénnyel. Ennek oka, hogy a nagykonyha üzemeltetés és konyhai
személyzet biztosítása mellett megfelelő mennyiségű alapanyagot tudjunk berendelni.
Gépkocsival a Balaton (strand) kb. 5 perc, de buszjárattal is gyorsan megközelíthető. A falu kb. 5-10
perc gyaloglás távolságra van, ahol van étkezési lehetőség is.
A kertben bogrács és nyárs használatát tudjuk biztosítani.

Várunk szeretettel: a Felsőörsi csapat

