2022-es csoportos diákárak a Skanzen Hotelben
Gyermek
Ellátás

Felnőtt
1 éjszaka

Gyermek

Felnőtt

2 vagy több éjszaka

Ellátás nélkül

4 600 Ft/fő/éj

5 980 Ft/fő/éj

4 100 Ft/fő/éj

5 400 Ft/fő/éj

Hideg kontinentális reggelivel

5 650 Ft/fő/éj

7 350 Ft/fő/éj

5 100 Ft/fő/éj

6 750 Ft/fő/éj

Hideg kontinentális reggelivel és 2
fogásos vacsorával

7 100 Ft/fő/éj

9 250 Ft/fő/éj

6 550 Ft/fő/éj

8 700 Ft/fő/éj

Kontinentális reggelivel, 2 fogásos
ebéddel és vacsorával

8 650 Ft/fő/éj

11 200 Ft/fő/éj

8 050 Ft/fő/éj

10 600 Ft/fő/éj

Az árak csoportos árak (minimum 15 fő, 16 éves korig, tartalmazzák az áfát, valamint per főre vonatkoznak és jutalék szempontjából nettó értendők.
Ágynemű van a szobákban, törölközőt a diákcsoportoknak hozniuk kell magukkal.
Diáknormás étkezést biztosítunk a gyermekeknek, felnőtt adagos étkezés 30% felár ellenében lehetséges.
Reggeli: kontinentális hideg reggeli; Ebéd és vacsora: 2 fogás, leves és főétel vagy leves és desszert.
Minden 21. fő grátisz többágyasban. Az árak visszavonásig érvényesek.
Fizetési feltételek:
A foglalás teljes összegének 50%-a legkésőbb 21 nappal az érkezés napja előtt banki átutalással, vagy bankkártyával fizetendő.
A foglalás összegének fennmaradó része legkésőbb 7 nappal az érkezés napja előtt banki átutalással, vagy bankkártyával fizetendő.

2022-es csoportos diákárak a Skanzen Hotelben
Lemondási feltételek:
30 nappal érkezés előtt a foglalás kötbérmentesen lemondható.
29-15 nappal a foglalás előtt a foglalás végösszegének 50%-áig módosítható a rezerváció kötbérmentesen. Ettől eltérő esetben a kötbér az 50%-on túli
módosítás 100%-a.
14-7 nappal a foglalás előtt a foglalás végösszegének 20%-áig módosítható a rezerváció kötbérmentesen. Ettől eltérő esetben a kötbér az 20%-on túli
módosítás 100%-a.
6 nappal érkezés előttől a foglalás nem lemondható, ellenkező esetben a kötbér a megrendelt szolgáltatások teljes összege.
Kaució:
Minden vendég esetén 2 000 Ft / fő a kaució, amely fizethető készpénzben, vagy kártyagaranciával érkezéskor. Kérés esetén az iskola írásban garanciát
vállalhat diákjaiért egy felelősségvállalási nyilatkozatban.

12/1991. (V. 18.) NM rendelet
„4. § (1) A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.
(2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a
táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a táborozáshoz
szükséges egyéb iratokkal együtt – a táborozás szervezője adja át kitöltés céljából.”

