
Árak 

Rábensteiner Apartman-Panzió 

 

Szobák 

SZOBA TÍPUSOK ÁRAK 

Egyágyas szoba 14.800 Ft 

Kétágyas szoba/fő 7.900 Ft 

Háromágyas szoba/fő 7.500 Ft 

Családi szoba (max. 4 fő)/ fő 7.500 Ft 

Bébiágy 1.500 Ft 

4 év alatt Ingyenes a felnőttekkel egy szobában 
 

A szobaárak tájékoztató jellegűek, forintban személyenként, egy éjszakára értendők, 
és tartalmazzák a büfé reggelit. 

Az idegenforgalmi adó a helyszínen külön fizetendő: 350 Ft/fő/éj (18 éven felülieknek) 
 
 
Apartmanok 

APARTMAN TÍPUSOK ÁRAK 

Egy légtér/ mini 2 fő 12.900 Ft 

Egy légtér/ mini 3 fő 16.000 Ft 

Egy légtér/ mini 4 fő 20.000 Ft 

Két légtér/ midi 3 fő 18.000 Ft 

Két légtér/ midi 4 fő 20.000 Ft 

Két légtér/ midi 5 fő 22.000 Ft 

Három légtér/maxi 4 fő 22.000 Ft 

Három légtér/maxi 5 fő 24.000 Ft 

Három légtér/maxi 6 fő 26.000 Ft 

Bébiágy 1.500 Ft 

Takarítás kérésre 1.500 Ft 

Reggeli 1.500 Ft 
 

Az apartman árak forintban, apartmanonként egy éjszakára értendők, és nem 
tartalmaznak ellátást és napi takarítást, de ágyneműt és törölközőt igen. 

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő: 350 Ft/fő/éj (18 éven felülieknek) 

 
A fenti árak a szállásdíj esetében 18%, minden más szolgáltatás esetében 27% ÁFA-t 

tartalmaznak. Amennyiben az ÁFA törvény változik, akkor az árak is változhatnak. 
Megértésüket előre is köszönjük. 

 



 

Gyermekkedvezmények 

4 éves korig a szülőkkel egy szobában elhelyezve ingyenes. 
4-14 éves korig a szülőkkel egy szobában, pótágyon elhelyezve 30% kedvezmény. 

 

Érkezés – Elutazás 

A szobák az érkezés napján délután 14:00 órától foglalhatók el, az elutazás napján a 
kijelentkezés időpontja legkésőbb délelőtt 10:00 óra. 

Early check-in/Late check-out 
Az előző napi foglaltság függvényében a szobákat akár korábban is rendelkezésre 
bocsátjuk, de ez csak az adott napon derül ki véglegesen. 
Késői kijelentkezés előzetes egyeztetés alapján, foglaltság függvényében lehetséges. 
17:00 óráig történő kijelentkezés: 5.000 Ft/ szoba, 

Korábbi érkezés vagy későbbi utazás esetén szívesen megőrizzük a poggyászokat a 
recepción. 

 

Nemdohányzó szobák 

Valamennyi szobánk nemdohányzó. A 2011. évi XLI. törvény értelmében panziónk és 
apartmanjaink teljes területén tilos a dohányzás. Amennyiben Ön dohányozna, úgy ezt 
teraszainkon, illetve egyéb dohányzásra kijelölt helyeinken tehetik meg. 

 

Étkezés 

Vendégeink reggelijüket a földszinti kávézóban 08:00-10:00 fogyaszthatják. 
Vacsora a Gránátos étteremben az Esterházy-kastéllyal szemben fogyasztható.  
3 fogásos menüválasztásos vacsora felár ellenében igényelhető. 

 

Ingyenes szolgáltatásaink: 

• nyáron napozóterasz kényelmes napozóágyakkal 
• gyermek játszótér 
• ingyenes parkolás az udvaron 
• kerékpártárolás zárt épületben 
• korlátlan Wi-Fi Internet használat 

 

További szolgáltatásaink: 

• belépőjegy vásárlási lehetőség a Sá-Ra termálfürdőbe /Hegykő/ 
• belépőjegy vásárlási lehetőség az Esterházy kastélyba 
• koncertjegy vásárlás 
• kedvezményes kerékpárbérlés, túravezetések 

 

Háziállatok 

Sajnos nem áll módunkban fogadni. 



 

Szép Kártya 

Elfogadjuk az MKB, K&H és OTP SZÉP kártyákat. 

 

Bankkártya 

Panziónkban az alábbi bankkártyákkal fizethetnek vendégeink: 

 

 

 

Foglalási feltételek 

A végleges foglaláshoz foglalót kérünk, az általunk megadott számlaszámra vagy 
postacímre, amely a foglalás 20%-a minimum 5.000 Ft szobánként. 

 

Lemondási feltételek 

A szállás lemondását 72 órával az érkezés előtt tudjuk elfogadni. Megrendelt és 
visszaigazolt foglalás ezen idő utáni lemondása illetve meg nem jelenés esetén a foglalót 
sajnos nem áll módunkban visszautalni. 

Megértésüket köszönjük! 

 


