TÁJÉKOZTATÓ
a Hotel Forrás Zalakaros Szállodában,
az ÖTA tagoknak nyújtott kedvezményes térítési díjú szolgáltatásról.
- A szállodában szállást és félpanziós étkezést (svédasztalos reggeli, választható menürendszerű ebéd,
vagy vacsora) biztosítunk tagjainknak és a velük egyidejűleg ott tartózkodó hozzátartozóiknak
(házastárs, élettárs, szülő, nagyszülő, gyermek, unoka).
jelenlegi áraink, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák:
Elhelyezés

2 ágyas összkomfortos szoba (zuhanyzó, WC,
hűtő, TV), félpanziós ellátással

2 ágyas mosdós szoba TV-vel,
félpanziós ellátással

Szezon

Térítés összege
Tag

Hozzátartozó

Főszezon: VI.15.-VIII.31.

5500 Ft/fő/éj

6600 Ft/fő/éj

Előszezon: IV.28.-VI.14.
Utószezon: IX.1.-XII.15.

5200 Ft/fő/éj

6200 Ft/fő/éj

Főszezon: VI.15.-VIII.31.

3400 Ft/fő/éj

4800 Ft/fő/éj

Előszezon: IV.28.-VI.14.
Utószezon: IX.1.-XII.15.

3250 Ft/fő/éj

4500 Ft/fő/éj

Az idegenforgalmi adó a szállodában fizetendő, az önkormányzat által megállapított aktuális
összeggel!
- Az igénylés levélben: a Hotel Forrás, 8749 Zalakaros, Termál u. 6 címen, vagy
telefonon a 06-93-540-116-os számon a Szálloda recepciójával történt egyeztetéssel, vagy
e-mailben az info@hotelforraszalakaros.hu – n történhet.
- A vendégek a jelentkezés módja szerint kapnak tájékoztatást és visszajelzést a beutalás időpontjáról, a
térítési díj összegéről és a szükséges teendőkről.
- A térítési díj fizetése csekken, vagy banki átutalással, vagy bankkártyával, vagy SZÉP Kártyával,
vagy készpénzzel történhet, az előzetes egyeztetésnek megfelelően.
- A gyógykezeléseket a szállodától kb. 100 méterre fekvő Gránit Gyógyfürdő nyújtja az azt
igénylők számára.
- A Gyógyfürdő OEP által támogatott szolgáltatásainak igényléséhez a tagjainknak és
hozzátartozóiknak otthon kell a reumatológus szakorvossal felíratniuk a kezeléseket és a
fürdőjegyeket. A Fürdő szolgáltatásainak igénybe vétele így a legegyszerűbb, leggyorsabb!
- Azon vendégünknek, aki a háziorvosától tud hozni beutalót, annak a beutalót a zalakarosi Gránit
Gyógyfürdő reumatológiai szakrendelésére kell kiállíttatnia. Ez esetben a Fürdő szakorvosa állítja
össze személyre szabottan a kezeléseket.
- A Gránit Gyógyfürdő diszpécsere a szakorvos által felírtak alapján osztja be a kezelések időpontját.
- A Gránit Gyógyfürdőben igénybe vehető OEP által támogatott gyógykezelésekért és a fürdőjegyekért
költségtérítés fizetendő (a Gyógyfürdő aktuális Árlistája szerint).
Tagjainknak a Gránit Gyógyfürdőben igénybe vett gyógykezelések utáni kifizetéseihez legfeljebb 2000
Ft-os támogatást nyújtunk évente egyszer, minimum 7 napos Hotel Forrásban való tartózkodás esetén.
A hozzájárulást a Hotel Forrás recepcióján lehet igényelni.
A kifizetéshez a fürdőben igénybe vett gyógykezelésekről kiállított névre szóló számla benyújtása
szükséges. A támogatás mértéke a számla összege, de legfeljebb 2000 Ft.
Budapest, 2016. április

