
 

 
 
 
 
 
TDM Munkaszervezet 
Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 
info@visitbuk.hu 

2017. február 14. 
 

Tárgy: Ajánlat Olimpici Grand Prix Párbajtőrverseny  
 

Kedves Kollégák, 
 

Készséggel összeállítottuk kedvezményes ajánlatunkat, melyet az alábbiak szerint küldök: 
 

I. Szállás 
 

Dátum:   2017. március 9 - 12. / 3 éjszaka 
Létszám:   Lekérés szerint felnőttek és gyermekek egyaránt 
 

Ajánlott szobatípusok: Standard egy vagy kétágyas szoba – nem pótágyazható 
Classic egy- és kétágyas szoba – pótágyazási lehetőséggel 
Családi szobák:  2 db kétágyas szoba összekötőajtóval 

Deluxe lakosztály  
Resort lakosztály 

 
Csoportengedmény:  min. 16 felnőtt / 8 szoba foglalása esetén 12% csoportkedvezmény  
 

Kedvezményes szobaárak: HUF 60 897,- / Standard kétágyas szoba egyágyas használatra / 3 éj 
    HUF 92 752,- / Standard kétágyas szoba / 3 éj 

 

HUF 65 514,- / Classic kétágyas szoba egyágyas használatra / 3 éj 
HUF 101 991,- / Classic kétágyas szoba / 3 éj  

 
Gyermekkedvezmény:  

- Classic Kétágyas szobában 2 felnőtt mellett:   
0 – 8.99 éves korig  grátisz 
9 – 13.99 éves korig  50% kedvezmény a kétágyas per fő árból 
14 éves kortól   20 % kedvezmény (=pótágy ár) a kétágyas per fő árból 

 
- 2 felnőtt + 2 gyerek (8.99 éves korig): 

Classic kétágyas szoba ár 
 

- Szingli + gyerek 
1 felnőtt + gyerek (8.99 éves korig):   

Standard egyágyas szoba ár  
1 felnőtt + gyerek (10-13.99 éves kor között):  

½ Standard kétágyas szobaár + 50% kedv. a per fő árból 
1 felnőtt + 2 gyerek (13.99 éves korig):   

Classic Kétágyas szoba ár 
 
Kedvezményes Családi szobák 2 felnőtt és 2 gyermek (mindkettő 13,99 éves kor alatt) részére: 

HUF 162 315,- / 2 db kétágyas szoba összekötőajtóval / 3 éj 
HUF 140 271,- / Deluxe lakosztály / 3 éj 
HUF 101 991,- / Resort lakosztály / 3 éj 

 
Opció:     2017. február 20. 



 

 
 
 
 
 
 
A fent említett árak tartalmazzák:   

• Szállás „Soft All inclusive” ellátással: welcome drink, büféreggeli, napközben ásványvíz, üdítő, 
kávé (automatából), tea korlátlan fogyasztása, büféebéd, délután: sütemény + gyümölcs, este 
svédasztalos vacsora, üdítő, ásványvíz, csapolt sör és ház minőségi borainak korlátlan fogyasztása a 
vacsora alatt és a Piano bárban 18:00 -22:00 óráig 

• 3.500 m2-es Spa- és Szaunavilág használata: 20 m-es sportmedence, külső (használata 
időjárásfüggő) és belső élménymedence, 2 gyógyvizes medence saját, minősített gyógyvízzel töltve, 
gyermekmedence, finn szaunák, infraszauna, gőzfürdő, sókamra, fény- és hangterápiás szauna, 
herbárium, tepidárium és frigidárium  

• Kardio- és erősítőgépekkel felszerelt fitnesz stúdió és aerobic terem használata 
• “All Inclusive” részvétel sport & fitness programjainkon  
• WIFI az egész hotelben 
• Fürdőköntös és hajszárító a szobában 
• Parkolás 
• ÁFA (18%) 

 
Az ár nem tartalmazza a helyi idegenforgalmi adót, melynek mértéke: 

HUF 500,-/ fő (18 éves kor felett) / éjszaka 
 

Check-in: 15 órától  Check-out: 12 óráig 
 

II. Egyéb információ 
 

Szobák 
A szálloda 192 igényesen berendezett szobával és 15 lakosztállyal várja vendégeit. A komfortos és tágas 
szobák jellegzetes vonása az emeletenként kialakított 3 stílus: classic, retro, chili. 
 
„Standard” kétágyas szoba. 
Kényelmes, barátságos színvilágú franciaágyas vagy külön ágyas, balkon nélküli szobák, amelyek két fő 
elhelyezésére alkalmasak.  
 
„Classic” kétágyas szoba 
A jól felszerelt, stílusos berendezésű szobák minden esetben rendelkeznek erkéllyel. A tágas térnek (min. 28 
m2) köszönhetően pótággyal 3 felnőtt kényelmes elhelyezését tudjuk biztosítani. 
 
„Superior” kétágyas szoba 
Szállodánk valamennyi, minden igényt kielégítő „superior” szobája rendelkezik erkéllyel, amelyről 
egyedülálló kilátás nyílik a golfpályára. A min. 28 m2 alapterületű szobák 3 felnőtt elhelyezésére alkalmasak. 
 
"Deluxe" lakosztály: 43-55 m2 alapterületű, vagy egy hálószobából és külön nappaliból, vagy egy 
légtérben nappali-hálóból álló szoba együttesek, ideális kisgyerekes családok elhelyezésére.  
 
"Resort" lakosztály: Az 57 m2-es két hálószobából és nappaliból álló lakosztályok optimálisak a családok, 
baráti társaságok fogadására. A fürdőszobák egyaránt tusolóval és fürdőkáddal is felszereltek. 
 
Szobák felszereltsége: 

• szabályozható légkondicionáló 
• internet csatlakozó 
• Sat-TV 
• beépített rádió 

• minibár 
• széf 
• hajszárító 
• fürdőköpeny 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wellness  
Reggel 7-től este 9 óráig vendégeink jólesően ellazulhatnak a 3500 m2-es Greenfield Spa uszoda-és szauna 
területén is, melynek használatát a szobaár tartalmazza: 20 m-es sportmedence, külső (használata 
időjárásfüggő) és belső élménymedence, 2 gyógyvizes medence saját, minősített gyógyvízzel töltve, 
gyermekmedence, finn szaunák, infraszauna, gőzfürdő, sókamra, fény- és hangterápiás szauna, herbárium, 
tepidárium és frigidárium Spa részlegünk több mint 100 különböző kezelést nyújt. Esetleges igény esetén a 
zökkenőmentes lebonyolítás érdekében javasoljuk az előzetes foglalást 
 
III. Lemondási feltételek 
A megrendelt szolgáltatások megállapodás alapján lemondhatóak. A megrendelt szolgáltatások 
kötbérmentes lemondási határideje az érkezést megelőző 14. nap 
- Az érkezés előtt 14 és 8 napon belül a megrendelt szolgáltatások 50%-a mondható le kártalanítási díj 
fizetése nélkül. Az ezen felüli lemondás után 100%-os kártalanítási díjat számolunk fel. 
- érkezés előtt 8 és 3 nap között a megrendelt szolgáltatások 25%-a mondható le kártalanítási díj fizetése 
nélkül. Az ezen felüli lemondás után 100%-os kártalanítási díjat számolunk fel. 
- érkezés előtt 3 napon belül a megrendelt szolgáltatások nem mondhatók le kártalanítási díj fizetése nélkül, 
esetleges lemondás esetén 100%-os kártalanítási díjat számolunk fel. 
 
IV. Fizetési feltételek:  
A megrendelt szolgáltatások 100%-a a szálloda előlegbekérője alapján 8 nappal a rendezvény előtt 
átutalással fizetendő, a további fennmaradó költségekről a szálloda végszámlát állít ki, melyet a csoport 
elutazását követően, a számla kézhezvételét követő 8 banki napon belül köteles a szálloda által megadott 
bankszámlára utalni. 
 
Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket és hamarosan alkalmunk nyílik a csoport fogadására. Bármely 
kérdésben készséggel állunk rendelkezésükre. 
Üdvözlettel 
Greenfield Hotel Golf & SPA**** superior 
 
 
Benkő Ágnes 
Sales Manager 


