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FOGLALÁSI FELTÉTELEK TERMS AND CONDITIONS 
 

 A kötbérmentes lemondáshoz, a szállodát az érkezés előtt legalább 48 órával értesíteni 
kell. Amennyiben a foglalás törlésére későn kerül sor, úgy a szálloda 1 éjszakai költségét 
terhel kötbérként. 
For cancellation free of charge the hotel should be notified 48 hours before arrival.  
In case of late cancellation or no show the hotel charges 1 night’s cost as penalty. 
 

 Minden foglalást garantálni szükséges 1 éjszaka szállásdíj összegével, bankkártya adatok 
megadásával vagy előre utalással. A megadott bankkártyát a szálloda nem terheli meg, 
csak előautorizáltatja a kért összeget. Banki átutalás esetén a szálloda írásos előlegkérőt 
küld. A visszaigazolás csak a garantálással együtt érvényes. 
All reservation must be guaranteed with 1 night’s cost. Guarantee can be provided by 
credit card data or previous bank transfer. The hotel doesn’t change the credit card, only 
pre-authorizes the requested amount. In case of bank transfer the hotel will send a 
request for deposit in written. The confirmation is only valid when the reservation is 
guaranteed. 
 

 8 szoba vagy 15 teljes árat fizető fő felett a foglalás csoportosnak minősül és egyedi 
lemondási feltételek vonatkoznak rá. A foglalás után maximum 2 nappal 50% előleg 
fizetendő. Kötbérmentes lemondás az érkezés előtt 14 nappal lehetséges, ezután a kötbér 
mértéke: 14-7 napig 50%, 7 napon belül 100%. 
Over 8 rooms or 15 paying full price guests group conditions apply. 50% deposit must be 
paid at latest 2 days after the reservation. Penalty free cancellation is possible 14 days 
before arrival, between 14-7 days the penalty is 50%, within 7 days the penalty is 100%. 

 
GYERMEKKEDVEZMÉNYEK / CHILDREN 

A szülőkkel egy szobában, babaágyban / In parents’ room, in babycrib: 
0–1,99 éves: grátisz 
0–1,99 years old: free of charge. 
 
2,0–11,99 éves korig: 2 fizető felnőttel egy szobában pótágyár fizetendő, 50% kedvezménnyel 
az aktuális árakból. 
12 éves kortól: teljes ár fizetendő. 
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2,0–11,99 years old: 50% of reduction from the actual rates, in the same room with 2 paying 
adults: extrabed should be paid with 50% of reduction, over 12 years 100% of the extrabed rate 
should be paid. 
 
ELHELYEZÉS / ACCOMODATION 

Standard szobában: max. egy, 2 éven aluli gyermek, babaágyon szállásolható el. 
In standard roomtype: maximum one child under 2 years old, in babycot can be accommodated. 
 
Családi szobában: max. két, 2 év alatti gyermek ingyenes, max három, 12 év alatti gyermek 
elhelyezése lehetséges 2 fizető felnőtt mellett, a kor szerinti felár megfizetése mellett. 
In family room: maximum two children under 2 years old are free of charge, maximum three 
children under 12 years old can be accommodated with the reduction according to their age with 
2 paying adults in the same room. 
 
1 felnőtt + 1 gyerek: kétágyas ár fizetendő a gyermek korától függetlenül. 
1 adult with 1 child: double room rate should be paid regardless to the age of the child. 
 
Minden szobában legalább egy felnőtt elhelyezése szükséges. 
Minimum 1 adult per room should be booked. 
 
Szobánként (a pótágy mellett) egy darab babaágy helyezhető el, ingyenesen. 
1 baby crib can be placed in every roomtype (in addition to the extrabed), free of charge. 
 
PARKOLÁS / PARKING: 

A szálloda saját, zárt, sorompóval őrzött parkolóval rendelkezik, melynek használati díja külsős 
vendégeink részére 300 Ft/ óra. Parkolás lehetséges a szálloda közelében, közterületen, 
ingyenesen is. Szállóvendégeink részére a parkolást a szobaár tartalmazza. 
Parking in the hotel’s own, barriered parking costs 300 HUF/ hour. Parking is also available free 
of charge on public place near to the hotel. For hotel guests parking is included in the roomrate. 
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EGYÉB FELTÉTELEK / OTHER CONDITIONS 

A szobák az érkezés napján 15 órától foglalhatók el. Az utazás napján kérjük a szobákat 10 óráig 
elhagyni. Korai érkezésre vagy késői elutazásra lehetőséget biztosítunk vendégeink részére  
(a foglaltság függvényében), térítés ellenében. A konkrét időponttal és árral kapcsolatban kérjük, 
egyeztessen kollégáinkkal. 
Check in: from 3 p.m. check out: until 10 a.m. Early check in and late check out is possible upon 
availability for a charge. Please, contact our colleagues for the date and rates. 
 
Szállodánkban készpénzben magyar Forinttal (HUF) és Euróval (EUR) lehet fizetni.  
Elfogadott bankkártyák: VISA, Maestro, EC/MC, Amex, SZÉP kártya (OTP, K&H, MKB) 
We accept Hungarian forint í(HUF) and euro (EUR) for cash payment. Credit cards accepted: 
VISA, Maestro, EC/MC, Amex, SZÉP kártya (OTP, K&H, MKB) 
 
A SZOBAÁR TARTALMA / THE ROOM RATE INCLUDES: 

Szállás, büféreggeli és büfévacsora, közvetlen átjárás a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe, 
korlátlan fittneszterem használat, parkolás, Wi-Fi, ÁFA. 
Accommodation, buffet style breakfast and dinner, direct access to the Spa and Open-Air Bath 
of Tiszaújváros, unlimited usage of the fitness room, parking, Wi-fi, VAT. 
 
CÉGADATOK / COMPANY DATA: 

Tisia Event Kft. 
székhely / registered at:3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka u. 4.  
Adószám / Tax number: 27286438-2-05 / HU27286438 
Bankszámlaszám / Bank account: OTP Bank: 11734114-25873377 
Cégjegyzékszám / Registration number: 05-09-032379 
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