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Szobaárak 2020  

Érvényes: 2020.01.01 – 2020.12.23 között.  

Levendula Hotel, Algyő 

Standard szoba     

2 fő felnőtt: 22.500 Ft / éj / szoba      

1 fő felnőtt: 13.500 Ft / éj / szoba        

Családi standard szoba (1 légterű) 

1 fő felnőtt: 22.500 Ft / éj / szoba      

2 fő felnőtt: 13.500 Ft / éj / szoba         

Családi superior szoba (2 légterű) 

1 fő felnőtt: 24.500 Ft / éj / szoba      

2 fő felnőtt: 29.500 Ft / éj / szoba      

+ 2 fő elhelyezése kanapéágyon/pótágyon lehetséges.    

 

Pótágy/kanapé ár:  

0-5,99 éves korig: ingyenes 

6-13,99 éves korig: 8500 Ft/fő/éj  

14 éves kor felett: 10.500 Ft/fő/éj 

 

Idegenforgalmi adó 200 Ft/fő/éj (18-70 év között) 

 

Árak tartalmazzák: 

- svédasztalos reggelit 

- hotel szaunateraszának használatát 

- 50%-os kedvezmény kupont a Borbála Gyógyfürdőbe 

- Wifi hozzáférést a hotel egész területén 

- Zárt, kamerával őrzött parkoló használát 

- Sporteszközök használatát (ping-pong, tollas, foci, kosár) 

Árak az ÁFA-t tartalmazzák! 
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Szobaárak 2020  

Érvényes: 2020.01.01 – 2020.12.23 között.  

Levendula Hotel, Algyő 

Standard szoba     

2 fő felnőtt: 13.500 Ft / éj / szoba      

1 fő felnőtt: 9.500 Ft / éj / szoba        

Családi standard szoba (1 légterű) 

1 fő felnőtt: 13.500 Ft / éj / szoba      

2 fő felnőtt: 9.500 Ft / éj / szoba         

Családi superior szoba (2 légterű) 

1 fő felnőtt: 15.500 Ft / éj / szoba      

2 fő felnőtt: 20.500 Ft / éj / szoba 

2 fő elhelyezése kanapéágyon/pótágyon lehetséges.      

     

Pótágy/kanapé ár:  

0-5,99 éves korig: ingyenes 

6-13,99 éves korig: 8500 Ft/fő/éj  

14 éves kor felett: 10.500 Ft/fő/éj 

 

Idegenforgalmi adó 200 Ft/fő/éj (18-70 év között) 

 

Árak tartalmazzák: 

- 50%-os kedvezmény kupont a Borbála Gyógyfürdőbe 

- Wifi hozzáférést a hotel egész területén 

- Zárt, kamerával őrzött parkoló használát 

- Sporteszközök használatát (ping-pong, tollas, foci, kosár) 

 

Árak az ÁFA-t tartalmazzák! 
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Félpanziós felár: 

Felnőtt 3500 Ft /fő alkalom      

Gyermek (6 – 13,99 éves korig) 2500 Ft /fő/ alkalom   

 

Gyermek kedvezmények a főágy árából:  

• 0-6 éves korig ingyenes 

• 6-14 éves korig 30% kedvezmény 

 

Reggeli 

2500 Ft/fő/alkalom (Felnőtt) 

1500 Ft/fő/alkalom (Gyermek 6-14 éves korig) 

 

Bejelentkezés 14 órától 

Kijelentkezés 10 óráig 

 

Korai bejelentkezés a szabad szobák függvényében lehetséges! 

 

Késői kijelentkezés  

12 óráig 2000 Ft   

12:00 – 16:00 a szobaár 50%-a kerül felszámításra 

16:00 óra után a szobaár 100%-a kerül felszámításra 

 

A hotelben háziállatot, kisállatot nem fogadunk! 

 

 

 


