http://www.szallas-kereso.hu/hotel-2261/

Hotel Relax Sárvár
Kategória: Hotel***
Cím: 9600 Sárvár, (Vas megye), 9600 Sárvár, Hold u.
8-10/B. (bejárata az Alkotmány körút felöl van)
Telefon: +36 95523280
Fax: +36 95523281
Email: relax@globonet.hu
Weblap: hotel-relax.hu
Nyitvatartás: egész évben, 24 óra

Bemutatkozás
Sárvár központjától mindössze néhány percnyi sétával érhetõ el a 2006 júliusában megnyílt Relax Apartman
Szálloda.
A szállodában 50 komfortosan berendezett apartman áll vendégeink rendelkezésére, melyek mindegyike
rendelkezik saját fürdõszobával, teljesen felszerelt modern konyhával, hûtõszekrénnyel, telefonnal, mûholdas
televízióval és internet csatlakozási lehetõséggel.
Az egy-és kétszobás apartmanok nagy részéhez erkély tartozik, pótágyat és gyermekágyat kérésre
biztosítunk. Szívesen látjuk kisállattal érkezõ vendégeinket is.
A parkosított kert pihenésre és grillezésre egyaránt kellemes környezetet biztosít. A zárt parkoló
térítésmentesen áll autóval érkezõ vendégeink rendelkezésére.
Az apartmanok önellátással vehetõk igénybe, a szobák tisztaságáról szobaasszonyaink gondoskodnak.
Szállodánk nyugodt környezetet, otthonos légkört biztosít a tökéletes pihenéshez.

Árak a szálláshelyen
Idõszak:
Személy:
Ár reggelivel:
- Normál apartman 1 fõ részére (40 m2-es, teraszos)
2012.06.15 - 2012.09.15
1 fõ
7.200 Ft (25 €)
2012.02.08 - 2012.06.14
1 fõ
6.200 Ft (22 €)
2012.09.16 - 2012.12.20
1 fõ
6.200 Ft (22 €)
- Normál apartman 2 fõ részére (40 m2-es, teraszos)
2012.02.08 - 2012.06.15
2 fõ
9.580 Ft (34 €)
2012.09.16 - 2012.12.20
2 fõ
9.580 Ft (34 €)
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Ár reggeli nélkül:
6.200 Ft (22 €)
5.200 Ft (18 €)
5.200 Ft (18 €)
7.600 Ft (27 €)
7.600 Ft (27 €)

2012.06.16 - 2012.09.15
2 fõ
10.780 Ft (38 €)
- Normál apartman 3 fõ részére (40 m2-es, teraszos, pótággyal)
2012.06.16 - 2012.09.15
3 fõ
12.870 Ft (46 €)
2012.02.08 - 2012.06.15
3 fõ
11.870 Ft (42 €)
2012.09.16 - 2012.12.20
3 fõ
11.870 Ft (42 €)
- Stúdió apartman 3 fõ részére (60 m2-es, légkondicionált, terasz nélkül)
2012.06.16 - 2012.09.15
3 fõ
14.270 Ft (51 €)
2012.02.08 - 2012.06.15
3 fõ
12.870 Ft (46 €)
2012.09.16 - 2012.12.20
3 fõ
12.870 Ft (46 €)
- Stúdió apartman 4 fõ részére (60 m2-es, légkondicionált, terasz nélkül)
2012.02.08 - 2012.06.15
4 fõ
15.260 Ft (54 €)
2012.06.16 - 2012.09.15
4 fõ
16.560 Ft (59 €)
2012.09.16 - 2012.12.20
4 fõ
16.560 Ft (59 €)

8.800 Ft (31 €)
9.900 Ft (35 €)
8.900 Ft (31 €)
8.900 Ft (31 €)
11.300 Ft (40 €)
9.900 Ft (35 €)
9.900 Ft (35 €)
11.300 Ft (40 €)
12.600 Ft (45 €)
12.600 Ft (45 €)

A szálláshely által nyújtott kedvezmények
- Csoportos foglalás: 10%
Csoportos - 10 fõ - feletti foglalás esetén 10 % kedvezményt biztosítunk.
- Utolsó éjszaka ajándék: ajándék éjszaka
Minimum 4 éjszakás tartózkodás esetén az 5.-ik éjszaka ajándék. (4=5)
- Visszatérõ vendégeinknek: 10% kedvezmény
- Munkavállalói kedvezmény: extra ár
Munkavállalásból adódó itt tartózkodás esetén az ár:
3500 Ft / fõ / éj
6000 Ft / 2 fõ/ éj
- Gyermek-kedvezmények: 50
0-6 éves korig úgy a szállás mint a reggeli ingyenes. Gyermek reggeli 7-14 éves korig:495 Ft. Etetõszéket,
kiságyat térítésmentesen biztosítunk. Bérelhetõ babakocsink ingyenes. A szálloda játszótere térítésmentesen
használható.

Vélemények és értékelések a szálláshelyrõl
Errõl a szálláshelyrõl eddig senki sem írta le a véleményét.
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