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Szakszervezeti ár /FT

Az árak standard szobákra reggeli és ifa nélkül értendő

Szakszervezeti kedvezmények

 SZÉP Kártyával való fizetés esetén 10% engedmény a szakszervezeti árból
 Hungary Card-dal való fizetés esetén 10% engedmény a szakszervezeti árból
 HVG Klubkártyával való fizetés esetén 10% engedmény a szakszervezeti árból
 50 +--- akció: Ahány évvel idősebb, mint 50, annyi százalék kedvezményt kap árainkból.
 Egyéb kimondottan a szakszervezeti tagoknak ajánlott kedvezményünk még 2015-re, hogy az
árlistában reggeli nélkül szereplő szobaárakhoz igény esetén a reggelit 20% kedvezménnyel adjuk
(ez körülbelül 500 forint kedvezményt jelent reggelinként).
 A szünidőkben elősegítendő a családok utazását, 3 ágyas szobát 2 ágyas áron adunk.
A felsorolt kedvezmények össze nem vonhatók, csak külön-külön alkalmazhatók!
Foglalásaikat várja a Benczúr Szálloda értékesítése:
Email: sales@hotelbenczur.hu , Tel.: +36-1-479-5650
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