
MOTEL BOTAX EGER 

 

ELHELYEZÉS: 

 igény szerint szabadon választható (maximális kapacitás adott napra kb. 270-280 fő 

(46 db 4 ágyas, 7 db 5 ágyas, 7 db 3 ágyas,  16 db 2 ágyas, 4 db 1 ágyas szoba). 

 Igény szerint a 3 és 4 fős szobákat is ki tudjuk adni akár csak 2 fő részére,stb., tehát a 

szobákat nem szükséges teljesen feltölteni. Az ár a szobánként igénybe vett ágyak 

szerint értendő. (pl. 4 fős szobában csak 3 fő tartózkodik, akkor 3 ágyas szobaár, stb.) 

 4-5 ágyas saját fürdőszobás szobákban(tv, hűtő, törülköző) 3300FT/FŐ/ÉJ ÁRON.  

 2-3 ágyas saját fürdőszobás szobákban(tv, hűtő, törülköző) 4200FT/FŐ/ÉJ ÁRON. 

 1 fős  saját fürdőszobás szobákban(tv, hűtő, törülköző) 5500FT/FŐ/ÉJ ÁRON.   

 

Ifa 450FT/fő/éj 18éves kor felett. 

 

ÉTKEZÉS: 

 Igény szerint megrendelhető saját, meleg konyhás, önkiszolgáló  éttermünkben - 

minimum 15-20 fő megrendelése esetén. 

 Reggeli-kontinentális 1200FT/FŐ/ALKALOM , VAGY SVÉDASZTALOS 1800.-

/FŐ 

 Ebéd - 1500FT//FŐ/ALKALOM + IGÉNY ESETÉN DESSZERT 300.-  

 Vacsora - 1200FT/FŐ/ALKALOM - egyfogásos meleg étel pl. egészben sült 

csirkecomb rizzsel, savanyúsággal.), 2 fogásos vacsora ebéd árában rendelhető. 

 Desszert rendelhető vacsorához és ebédhez is megrendelhető: pl. RÉTESEK 

300FT/DB ÁRON. 

 Természetesen előzetes jelzés alapján minden diétás étrendet tudunk biztosítani (tej-, 

cukor-, lisztérzékenység, vegetáriánus és cukorbetegség esetén is.) kivéve a vegán 

étrendet és a glutén pékárút! 

 Bármelyik étkezéssel kombinálható a szállás, de természetesen a szállás igénybe 

vehető étkezés nélkül is. 

 

Büfé: a recepción kapható  üdítő, icetea., energia ital, ásványvizek, illetve meleg ital automata 

üzemel. 

 



Italok szabadon behozhatóak. 

 

Egyéb: Ingyenes zárt PARKOLÓ autóbuszok részére. 

 

GRILL, NYÁRSALÁSi lehetőség (tűzífát, eszközöket ingyenesen biztosítunk) 

WIFI - ingyenes 

Minden szinten TEAKONYHA és TÁRSALGÓK szabad használata 

 

*** Igény esetén KÜLÖNTEREM/TANTERMEK biztosítása (felár ellenében) 

SPORTUDVAR ingyenes , egész napos használata   

 

Fizetés: érkezéskor történik készpénzben - , vagy érkezés előtt banki átutalással 

 

Minden további kérdésben szívesen állunk rendelkezésére! 

 

Kapcsolat: 

Kowalski Andrea 

MOTEL BOTAX EGER 

Eger, Külsősor út 8/A. 

+36-36-311-829 [1] 

info@motelbotax.hu,   www.motelbotax.hu 


