
A Bogácsi Strand Vendégház kedvezményes ajánlata az SZVMSZK tagok részére 
A kedvezmények érvényes kamarai tagsági igazolvánnyal vehetők igénybe és az egész családra vonatkoznak. 

 

Strand Vendégház (Bogács) kedvezményes 

ajánlata: 

 
A Strand Vendégház a bogácsi termálfürdőtől 50 méterre helyezkedik el. 11 

db 2 ágyas, valamint 3 db 2 légterű, 2+3 fős apartmannal áll a vendégek 

rendelkezésére. A szobák és az apartmanok is fürdőszobával felszereltek, a 

szobák nagy része, az apartmanok mindegyike pót ágyazható. 

Televízió a közös társalgóban, hűtő a folyosón található. Az apartmanok 

televízióval felszereltek. Parkolási lehetőség a Vendégház udvarán van.  

 

Ajánlat érvényessége:                         2013. május 1-szeptember 30.  

 

I. Elhelyezés: 2 ágyas, fürdőszobás szobákban.  

 

Felnőttek részére:  

Szállás kontinentális reggelivel:                                       4.000 Ft/fő/éj  

Szállás kontinentális reggelivel és strandbelépővel:         5.300 Ft/fő/éj  

 

Szállás kontinentális reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás):    5.800 Ft/fő/éj  

Szállás kontinentális reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás),  

strandbelépő:                                                                   7.100 Ft/fő/éj  

 

Szállás kontinentális reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás),  

1 főétkezés (egytálétel):                                                   7.000 Ft/fő/éj  

Szállás kontinentális reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás),  

1 főétkezés (egytálétel), strandbelépő:                             8.300 Ft/fő/éj  

 

Szállás svédasztalos reggelivel:                                        4 900 Ft/fő/éj  

Szállás svédasztalos reggelivel, strandbelépővel:             6 200 Ft/fő/éj  

 

 

 

 

2013. évi árak a vendégházban 

 

Szoba: 

felnőtt: 4 500 Ft/fő/éj  

gyermek: 4-14 éves korig: 2 300 Ft/fő/éj 

Lakrész/apartman (2+3 fő részére):  

napi díj: 20 000 Ft/lakrész/éj. 

 Az ár tartalmazza: 1 éjszaka szállásdíját kontinentális reggelivel. 

 Parkolási lehetőség a Vendégház udvarán van. 

  

Az idegenforgalmi adó 280 Ft/fő/éj. 

 Amennyiben a vendégházat igénybe kívánják venni,  kérjük recepciós 

munkatársunknál érdeklődjenek!  



 

 

Szállás svédasztalos reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás):        6 700 Ft/fő/éj  

Szállás svédasztalos reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás), 

 strandbelépő:                                                                     8 000 Ft/fő/éj 

 

Szállás svédasztalos reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás),  

1 főétkezés (egytálétel):                                                     7 900 Ft/fő/éj  

Szállás svédasztalos reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás), 

 1 főétkezés (egytálétel), strandbelépő:                              9 200 Ft/fő/éj  

 

 

Az ár nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, 

 melynek díja:                                                                       280 Ft/fő/éj –  

    18 éves kortól fizetendő.  

 

Gyermekek részére: 4-14 éves korig 

 

Szállás kontinentális reggelivel:                                          2 000 Ft/fő/éj   

Szállás kontinentális reggelivel és strandbelépővel:            3 300 Ft/fő/éj   

 

Szállás kontinentális reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás):       3 300 Ft/fő/éj  

Szállás kontinentális reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás),  

strandbelépő:                                                                     4 600 Ft/fő/éj  

  

Szállás kontinentális reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás), 

 1 főétkezés (egytálétel):                                                    4 200 Ft/fő/éj  

Szállás kontinentális reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás), 

 1 főétkezés (egytálétel), strandbelépő:                              5 500 Ft/fő/éj  

 

Szállás svédasztalos reggelivel:                                          2 600 Ft/fő/éj  

Szállás svédasztalos reggelivel, strandbelépővel:               3 900 Ft/fő/éj  

 

Szállás svédasztalos reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás):       3 900 Ft/fő/éj  

 

 

 

 



 

Szállás svédasztalos reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás),  

strandbelépő:                                                                     5 200 Ft/fő/éj  

 

Szállás svédasztalos reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás), 1 főétkezés 

(egytálétel):                                                                       4 800 Ft/fő/éj  

Szállás svédasztalos reggelivel, 1 főétkezés (2 fogás),  

1 főétkezés (egytálétel), strandbelépő:                              6 100 Ft/fő/éj  

 

Vendégeinknek a távozás napján strandbelépőt már nem tudunk biztosítani.  

 

II. Elhelyezés: 2 légterű, fürdőszobás, televízióval felszerelt apartmanban  

 

Ár: 18. 000 Ft/lakrész/éj - az ár tartalmazza a szállást kontinentális 

reggelivel.  

 

Strandbelépő :            1300 Ft/fő/alkalom áron igényelhető.      

Svédasztalos reggeli felnőttek részére:                 900 Ft/fő/alkalom  

gyerekek részére (4-14 éves korig):                     600 Ft/fő/alkalom  

áron igényelhető.  

 

2 fogásos főétkezés felnőttek részére:                1800 Ft/fő/alkalom 

gyerekek részére (4-14 éves korig):                    1300 Ft/fő/alkalom 

áron  igényelhető.  

 

Egytálételes főétkezés felnőttek részére             1200 Ft/fő/alkalom   

gyerekek részére (4-14 éves korig):                     900 Ft/fő/alkalom 

áron igényelhető.  

 

Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza, mely 280 Ft/fő/éj – 18 éves 

kortól fizetendő.  

 Az étkezések a Strand Vendégházzal szemben elhelyezkedő Strand 

Hotel éttermében zajlanak.  

     Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

          



 


