
  
Szállásfoglaló űrlap – SOLEIL HOTEL 

(6720 Szeged, Kelemen László u. 7.) 

Kérjük, hogy a kitöltött űrlapot az alábbi email címre küldje vissza: info@soleilapartman.hu  
Szállásfoglalás minden esetben egyénileg lehetséges. 

A speciális árú szobák eléréséhez e-mailje tárgymezőjében használja a “FOGORVOS23” promóciós 
kódot!  

 

FOGLALÁSI ADATOK: 

Érkezés dátuma:      

Távozás dátuma:     

Felnőttek száma:     

Gyerekek száma:     

Szállóvendégek neve:            

               

E-mail cím:      Telefonszám:      

 

Választott szoba (kérjük aláhúzással jelölje): 

• standard kétágyas szoba 1 fő részére: 24 500 Ft 

• standard kétágyas szoba 2 fő részére: 31 800 Ft 

• standard háromágyas szoba 3 fő részére: 40 300 Ft 

• standard négyágyas szoba 4 fő részére: 50 400 Ft 

• deluxe lakosztály 2 fő részére: 62 000 Ft 

Reggelit kér-e?  igen   nem  A reggeli igényét mindenképp jelezze! 
A fenti szobaár 1 éjszakára vonatkozik. Az ár svédasztalos reggelit, az ÁFA-t és az IFA-t tartalmazza.  
Ezen felüli extra szolgáltatások (pl. parkolás, minibár fogyasztás) Ön által, távozáskor a helyszínen fizetendő.

 
Számlázási név:             

Ország:      

Irányítószám:      

Város:       

Utca, szám:      

Adószám (ha szükséges):            

 

Parkolás: Apartmanunk a belvárosban, egyirányú, megállási lehetőséggel nem rendelkező, korlátozott 
forgalmú utcában található. Saját parkoló hellyel nem rendelkezünk. Vendégeink a városi fizető 
parkolóhelyeket tudják igénybe venni a parkoláshoz. Javaslatunk utcai parkolás esetén közvetlen 
közelünkben: Victor Hugo utca, Somogyi utca, Oskola utca, Nádor utca, Bajza utca. A parkolás 
munkanapokon 8:00-18:00 között díjköteles. Parkolójegyet az utcákon kihelyezett automatákon, vagy az 
országos SMS rendszeren keresztül lehetséges váltani. A parkoló zóna száma 6720. A legközelebbi 
díjmentes parkolóhely Újszeged városrészben található a Torontál téren, 12 perc kellemes sétára 
szálláshelyünktől. 
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Recepció: Hétfőtől szombatig 8:00-16:00 között, vasárnap 8:00-12:00 között tart nyitva. 
Ügyeleti telefonszám: +36 70 310 2435 

 

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS: Szálláshelyünk közvetlen szomszédságában 2021. március 20-tól, 
határozatlan ideig építési munkálatok zajlanak. A munkálatok jellemzően munkanapokon, 8:00-16:00 között 
járnak zajjal és szennyeződéssel. A munkálatok ideje alatt Bistorant éttermünk kizárólag a Kelemen László 
utcán keresztül közelíthető meg, szálláshelyünk udvarán nem. Díjmentes szobaszerviz szolgáltatásunk a 
munkálatok ideje alatt is zavartalanul elérhető. Szálláshelyünk udvara a munkálatok ideje alatt építési terület, 
ott tartózkodni szigorúan tilos. Szíves elnézésüket és megértésüket köszönjük! 

 

Check-in: 14:00-16:00 
Kései check-in: 16:00 - 23:00 (egyeztetés alapján) 
Check-out: 10:00 

 

Lemondási feltételek: Lemondást kizárólag írásban fogadunk el. A foglalás az érkezést megelőző 30. 
napig kötbérmentesen módosítható, illetve lemondható. 

• Az érkezést megelőző 30-15. nap közötti lemondás esetén 25%, 
• 15-7. nap közötti lemondás esetén 50%, 
• 6-3. nap közötti lemondás esetén 75%, 
• 2 napon belüli lemondás esetén 100% kötbér fizetendő. 
• Az érkezés napján történő lemondás, vagy annak elmaradása és meg nem érkezés esetén 100% 

kötbér fizetendő. 


