Erdélyi Turizmus szálláshely adatlap
Erdélyi Turizmus, 3243 Bodony, Pf. 1., Tel: +36 36/704-004, Mob: +36 30/930-6835, mail@erdelyiturizmus.hu, www.erdelyiturizmus.hu
Szálláshely megnevezése:	 
Címe: Ir.szám:	Település:	Utca, hsz.:		
Levélcím (ha különböző):	
Telefon(ok): 0040	Fax: 0040	
E-mail:	@	 Http://	
	
Nyelvismeret:	 magyar	 román 	 német	 angol	 francia	 olasz	Egyéb:	
Nyitvatartás:	 egész évben, vagy 		tól - 		ig
Környezet: 	 falusi	 hegyvidéki	 erdei	 üdülőövezeti	 tóparti	 folyóparti	 kisvárosi	 nagyvárosi 
	
Szálláshely típusa:
I.  Kereskedelmi szálláshely: 	 panzió 	 szálloda
    Kategória: 			 * 	 ** 	 *** 	 ****  *****
II. Magán- és fizetővendéglátó szálláshely: 	 vendégház 	 turistaház 	 vendégapartman 	 vendégszobák 
    Kategória:			 komfort nélküli	 félkomfortos		 komfortos		 összkomfortos
	
Férőhelyek száma (pótágy nélkül):
1 férőhelyes szoba:	  db	2 férőhelyes szoba:	 db	3 férőhelyes szoba:	 db
4 férőhelyes szoba:	  db	… férőhelyes szoba:	 db	Pótágyak száma:	 db
Fürdőszobák:  minden szobához	vagy Fürdőszoba:	db	Zuhanyzó:	db	Különálló WC:	db Konyha (külön):	db
	
Árak: 	 FT-ban	 USD-ben	 EUR-ban 	 LEJ-ben

Szállásdíj / éj:	1 főre:	 	2 főre:	 	3 főre:	 	4 főre:			 főre:		 	főre:	
A szállásdíj tartalmaz 	 Reggelit	 Félpanziós ellátást	 Teljes ellátást
Szállásdíj kedvezmények:	 Gyermekkedvezmény	 Csoportkedvezmény	Egyéb: 	
Étkezés: 			 nincs		 reggeli	 ebéd		 vacsora
Étkezési árak:									
Étkezési árkedvezmények: 	 Gyermekkedvezmény	 Csoportkedvezmény	Egyéb:	
	
Szolgáltatások:
 Felszerelt konyha 		 Hűtőszekrény		 Mikró		 TV a szobában
 Parkosított udvar 		 Parkolás az udvarban	 Parkolás garázsban	 Kerti bútor
 Kerti tusoló 			 Fedett pihenőhely		 Tűzrakóhely		 Kemence
 Kerti medence		 Homokozó			 Hinta			 Gyermekmedence
 Borvízforrás a közelben	 Mofetta a közelben		 Borvizes medence	 Szekerezés
 Lovasszánozás		 Népi mesterségek bemutatása
 Programszervezés		 Idegenvezetés 		 Lovaglás 		 Vadászat

 Étterem			 Bár				 Szauna		 Szolárium
 Masszázs			 Pezsgőfürdő			 Úszómedence	 Gyógykezelés
 Sportolási lehetőség		 Internet a szobában		 WiFi Internet		 Konferenciaterem ….. főre
Egyéb:	
	
Távolságok:	Városközpont:	Élelmiszerbolt:	Vendéglő:	Főút:	
	Strand:	Tópart:	Folyópart:	Patakpart:	Sípálya:	
	
Kapcsolattartó adatai, számlázási adatok (az Erdélyi Turizmussal való kommunikációra, az interneten nem jelenik meg):
Név:	Telefon:	E-mail:	@	
Cégnév:	Cím:	Adószám (C.F.szám):	
Alulírott, mint fenti szálláshely felelős vezetője hozzájárulok ahhoz, hogy az általam közölt adatokat az Erdélyi Turizmus internetes oldal adatbázisában nyilvántartsák, valamint a kapcsolódó kiadványokban közzétegyék. Az itt közölt adatok valótlanságából eredő felelősség kizárólag az információszolgáltatót terheli.
………………………..., 201. ……………….				
	Erdélyi Turizmus részéről	Szálláshely részéről

