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A Balatonfüredi Családos Üdülő a Kisfaludy Társasüdülő tagjaként, Balatonfüred észak-keleti
oldalán, a város szélén található. A híres történelmi emlékeivel is méltán népszerű gyógy- és
üdülőhely vonzereje a szénsavas forrásaiban, zamatos boraiban, páratlan fekvésében,
mediterrán klímájában és a festői tó látványában rejlik.
Az üdülő a város Csopak felőli keleti oldalán – Balatonarácsként is ismert részén, lankás
dombok és a Balaton között, másfél hektáros területen fekszik, csendes, nyugodt környezetben.
A nagy parkolóval rendelkező, szépen gondozott, virágos parkban játszótér és ping-pong
asztalok segítik a gyermekes családok és az aktív pihenésre vágyók kikapcsolódását.
Az üdülőtől 300, illetve 500 méterre szépen ápolt, jól felszerelt fizetős strandok /Kisfaludy és
Eszterházy/ vannak, míg az Aquapark a város nyugati oldalán található.
Rossz idő esetén remek kirándulásokat lehet tenni Tihanyba /Apátság, Babamúzeum/,
Veszprémbe / vár, állatkert / vagy akár Badacsonyba, Balatonedericsre /Afrika Múzeum/.
Április végétől október elejéig szeretettel várjuk Önöket.
A jól felszerelt egy szoba összkomfortos apartman, /teakonyha, fürdőszoba, lakószoba, erkély/
egy négy fős család számára kellemes pihenést biztosít, melyhez a rendezett környezet is
hozzájárul.

Térítési díjak: apartman/éjszaka

Négy ágyas apartman

Elő és utószezon
Középszezon
04.30.- 06.13.
06. 14. -06. 28.
09.01.- 09.30.
08. 25. -08.31.
8.500,- Ft
12.500,- Ft
Egy éjszakás felár: 4.500,-Ft/ apartman

Főszezon
06.29. -08. 24.
17.000,- Ft

Helyi idegenforgalmi adó: 515,- Ft /fő / éjszaka.
Mentességet élveznek a 18 éven aluliak.

A térítési díj, SZÉP Kártyával / OTP, MKB, K&H / is kiegyenlíthető!
A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében igazoljuk vissza. Befizetési határidő: a
visszaigazolástól számított 15 napon belül 30 % / regisztrációs díj / foglalót és a fennmaradó
összeget az utazás előtt 30 nappal készpénzzel, illetve átutalással lehet kiegyenlíteni.
A határidő elmulasztásával automatikusan semmisnek tekintjük a jelentkezést, így a foglalási
időpontra nem vállalunk kötelezettséget.

Budapest, 2019. április

Sorszám:
JELENTKEZÉSI LAP
Bejelentem igényemet a

BALATONFÜREDI APARTMAN ÜDÜLŐBE

fő részére, az alábbi időpontokra:
_______ turnus 2019. _______ hó ______ napjától __________hó __________ napjáig,
de, számomra megfelel az alábbi időpont is:
_______ turnus 2019. _______ hó ______ napjától __________hó __________ napjáig,
Név

Életkor

1.
2.
3.
4.

Név:

__________________________________________________________________

Munkahely:

___________________________________________________________

Telefonszám: ____________________________________________________________
Lakáscím: ______________________________________________________________
Telefonszám: ____________________________________________________________
A számla címzettje: ________________________________________________________
Címe:

_________________________________________________________________

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem tartom be a befizetési határidőt,
igénybejelentésem automatikusan megszűnik.

Budapest, 2019.______________
______________________________
aláírás
Beküldendő: BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft.
1117 Budapest, Hunyadi János út 14.
Szőke Katalin
Telefon: +36-1/203-60-92, iroda@budahold.hu

