
A Bogácsi Strandhotel kedvezményes ajánlata az SZVMSZK tagjai részére 

A kedvezmény érvényes kamarai igazolvánnyal vehető igénybe az egész család részére 

Strand Hotel – Bogács ajánlata 2013.  
 

Szezonon kívüli időszakban:  január 2-április 30. valamint október 

1-december 15. 

 

      Ft/fő/éj  

I. 

Felnőtt      8 700 

Gyerek 4-14 éves korig           6 400  

Gyerek 4 éves korig    grátisz  

Pótágy:  

Felnőtt      6 700 

Gyerek 4-14 éves korig           5 900 

Gyerek 4 éves korig    grátisz  

Az ár tartalmazza a szállást svédasztalos reggelivel, valamint 

strandbelépővel.  

 

II. 

Felnőtt      7 400 

Gyerek 4-14 éves korig           5 100  

Gyerek 4 éves korig    grátisz  

Pótágy:  

Felnőtt      5 400 

Gyerek 4-14 éves korig           4 600 

Gyerek 4 éves korig    grátisz  

Az ár tartalmazza a szállást svédasztalos reggelivel. 

 

Elő- és utószezoni időszakban kétfogásos ebédet biztosítunk 

vendégeink részére. 

 

Ezen felül egytálételes főétkezés: 1200 Ft/adag áron; gyermekek 

részére: 900 Ft/adag áron igényelhető. 

 

2013. évi szobaárak (egyéni vendégeink részére) 

    fő szezon 

(05.01 - 09.30) 

  szezonon kívül 

(kivéve kiemelt időszak) 

    Ft /fő /éj   Ft /fő /éj 

felnőtt   10.700   9.500 

gyerek 4-től 14 éves korig   8.200   7.000 

gyerek 4 éves korig   grátisz   grátisz 

ha a szobában egy fő száll meg   12.900   11.200 

pótágy: 

felnőtt   7.900   7.300 

gyerek 4-től 14 éves korig   7.200   6.500 

gyerek 4 éves korig   grátisz   grátisz 

  

kedvezményes ár (min. 7 éj): 

felnőtt   9.800   8.600 

gyerek 4-től 14 éves korig   7.300   6.500 

gyerek 4 éves korig   grátisz   grátisz 



  

 

Főszezoni időszakban: május 1-szeptember 30. 

 

      Ft/fő/éj  

I. 

Felnőtt      10 000  

Gyerek 4-14 éves korig            7 700  

Gyerek 4 éves korig    grátisz  

Pótágy:  

Felnőtt              7 400 

Gyerek 4-14 éves korig           6 800 

Gyerek 4 éves korig           grátisz  

Az ár tartalmazza a szállást svédasztalos reggelivel, valamint 

strandbelépővel.  

 

II. 

Felnőtt      8 700 

Gyerek 4-14 éves korig           6 400  

Gyerek 4 éves korig    grátisz  

Pótágy:  

Felnőtt      6 100 

Gyerek 4-14 éves korig           5 500 

Gyerek 4 éves korig    grátisz  

Az ár tartalmazza a szállást svédasztalos reggelivel. 

 

Kétfogásos főétkezés:           1800 Ft/adag áron;  

gyermekek részére:             1300 Ft/adag áron igényelhető.  

Egytálételes főétkezés:          1200 Ft/adag áron;  

gyermekek részére:               900 Ft/adag áron igényelhető.  

 

 

Az árak gyermekek részére 4-14 éves korig érvényesek.  

Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák – 280 Ft/fő/éj -18 

éves kortól fizetendő.  

 

 

ha a szobában egy fő száll meg       11.300                                

10.600 

felnőtt pótágyon                                7.300                                  

6.700 

gyerek 4-től 14 éves korig pótágyon     6.600                                 

5.900 

  

  csoportos ár (min. 40 fő)               9.700                                  

8 600 

  

Külön fizetendő a helyszínen 

idegenforgalmi adó                            280                                     

280   

  

Főszezoni időszakban az ár tartalmazza: 1 éjszaka szállásdíját REGGELIS ellátással, 

valamint strandbelépővel. 

  

Szezonon kívüli időszakban az ár tartalmazza: 1 éjszaka szállásdíját FÉLPANZIÓS 

ellátással, valamint strandbelépővel .  

 A félpanziós ellátás reggelit és ebédet foglal magában. A reggeli svédasztalos 

reggeli, az ebéd menüsoros – azaz egy adott, kétfogásos menüt foglal magában.  



A strandbelépő reggel 6 órától este 22 óráig (fürdő által szervezett 

éjszakai fürdőzés esetén annak végéig) érvényes.  

A távozás napján strandbelépőt már nem tudunk biztosítani 

vendégeinknek.  

 

 

Az alábbi kiemelt időszakokban ajánlatunk nem 

érvényes:  
 

Március 15: március 14-17. (3 éjszaka)  

Húsvét: március 29-április 1. (3 éjszaka)  

November 1. : október 31-november 3. (3 éjszaka)  

Pünkösd: május 17-20. ( 3 éjszaka)  

Augusztus 20. augusztus 16-21. (5 éjszaka) 

Márton – nap: november 8-10. (2 éjszaka) 

 

Térítéses szolgáltatásaink: szolárium, masszázs.  

Térítésmentes szolgáltatásaink: szauna- és fitness terem használat, 

parkolási lehetőség.  

 

   Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.  

 

  

  

A STRANDBELÉPŐ REGGEL 6 ÓRÁTÓL ESTE 22 ÓRÁIG (FÜRDŐ ÁLTAL 

SZERVEZETT ÉJSZAKAI  FÜRDŐZÉS ESETÉN ANNAK VÉGÉIG) ÉRVÉNYES. 

  

Az alábbi kiemelt időszakokban - főszezoni áraink érvényesek REGGELIS ellátással:  

  

Március 15.: március 14-17. ( 3 éjszaka)   Húsvét: március 29-április 1. (3 éjszaka)  

Mindenszentek: október 31-november 3. (3 éjszaka). 

  

A felsorolt időpontokban, valamint  pünkösdkor  (május 17-20./3 éjszaka)  és  

augusztus 20. időszakában (augusztus 16-21./5 éjszaka) minimum 2 éjszakás foglalással 

értékesítjük szobáinkat.  

  

A kiemelt időszakokban valamint főszezonban félpanziós főétkezés 1800 Ft/adag áron 

igényelhető 14 éves kortól; 4-14 éves korig: 1300 Ft/adag áron.  

  

Térítésmentes szolgáltatásaink: szauna – és fitness terem használat, parkolási 

lehetőség. 

Térítéses szolgáltatásaink: szolárium, masszázs. 



  

Háziállatot nem fogadunk! 

  

Fizetési módok: készpénz, SZÉP kártya, bankkártya.  

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.  

  

A szilveszteri időszakra külön árral rendelkezünk majd.  

  

 

 


