Irota EcoLodge
Prijslijst en voorwaarden 2021
Prijs per huis per nacht:
 1-4 personen
 5 personen
 6 personen

Laagseizoen
€ 140
€ 160
€ 180

Hoogseizoen
€ 160
€ 180
€ 200

Hoogseizoen:
Minimum verblijf
 Nationale feestdag: 12 – 14 maart 2021
3
 Pasen: 2 – 4 april 2021
3
 Pinksteren: 21 – 23 mei 2021
3
 Zomer: 1 juli – 31 augustus 2021
5
 Allerheiligen: 29 – 31 oktober 2021
3
 Kerstmis: 24 – 26 december 2021
3
 Oud & Nieuw: 30 – 31 december 2021, 1 januari 2022
3
In het laagseizoen is het minimum verblijf twee nachten. Beddengoed, handdoeken, brandhout,
schoonmaak en belastingen zijn bij de prijs inbegrepen. Onze huizen zijn uitgerust voor selfcatering, maar lunch of diner kan apart worden besteld. Voor kinderen onder de drie jaar is het
verblijf gratis als ze bij hun ouders in bed slapen. Alle betalingen kunnen worden gedaan in Euro of
Hongaarse Forint met credit kaart, bankkaart, bankoverschrijving of contant. Irota EcoLodge is
gesloten tijdens de winterstop van begin januari t/m half maart.
Extra’s:
 Huisdieren
 Gebruik mountain bikes
 Ledikantje en kinderstoel
 Extra bed bij meer dan 6 personen
 Boodschappenmand
 Lunch/diner

gratis
gratis
€ 10 per nacht
€ 20 per nacht
€ 60
zie separaat menu

Betalingsvoorwaarden:
 Laagseizoen: Er is geen vooruitbetaling vereist indien een geldige creditcard is opgegeven;
de verblijfskosten wordt bij check-in voldaan. In geval de klant voor bankoverschrijving
kiest, dient 50% van de verblijfskosten binnen 5 dagen na boeking te worden overgemaakt.
 Hoogseizoen: Een niet-terugvorderbare aanbetaling van 50% van de verblijfskosten wordt
direct op de creditcard in rekening gebracht dan wel dient deze binnen 5 dagen na boeking te
zijn overgemaakt; de resterende verblijfskosten dient bij check-in te worden voldaan dan
wel dient dit bedrag te zijn overgemaakt voor aankomst.
Annuleringsvoorwaarden:
 Laagseizoen: Bij annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de aankomst of ingeval de
gast niet verschijnt wordt 50% van de verblijfskosten in rekening gebracht.
 Hoogseizoen: De aanbetaling van 50% van de verblijfskosten wordt niet terugbetaald; bij
annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de aankomst of ingeval de gast niet verschijnt
wordt de resterende verblijfskosten in rekening gebracht.
 Coronavirus: Indien uw verblijf niet mogelijk is door overheidsmaatregelen (bijv. sluiting
van grenzen, quarantaine-verplichting bij aankomst of terugkomst) worden geen
annuleringskosten in rekening gebracht en worden aanbetalingen teruggestort.

