
12. Spuri Balaton és FélBalaton Szupermaraton szállás megrendelő 
 

    

Címek: 

Hotel Magistern, Siófok (8600 Siófok, Beszédes József sétány 72.) 

Hunguest Hotel Pelion**** superior (8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.) 

Hunguest Hotel Bál Resort**** (8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.) 

 
A megrendelő lap kizárólag egy csomag foglalására alkalmas. Minden foglalt csomaghoz külön megrendelő lap leadása 
szükséges. Kérjük, a lapot jól olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni! A foglalás csak fizetéssel együtt érvényes. 
 
Ezúton szeretnék szállást foglalni a 12. Spuri Balaton Szupermaraton idejére, az alábbiak szerint: 
 

Csomag típusa 
 
1) 3 éjszakás 
 
 2019. március 21-23.  3 éjszaka: Hotel Magistern(1 éjszaka), Hunguest Hotel Pelion**** superior (1 éjszaka) és 
Hunguest Hotel Bál Resort**** (1 éjszaka) 

� egy főre (65.000 Ft)  � két főre (89.000 Ft)   
 
2) 3+1 éjszakás 
  
a) 2019. március 21-23.  3 éjszaka: Hotel Magistern(1 éjszaka), Hunguest Hotel Pelion**** superior (1 éjszaka) és 
Hunguest Hotel Bál Resort**** (1 éjszaka) +1 éjszaka 2018. március 20-án Hotel Magistern 
 

� egy főre (82.000 Ft)  � két főre (116.000 Ft)   
b) 2019. március 21-23.  3 éjszaka:Hotel Magistern(1 éjszaka), Hunguest Hotel Pelion**** superior (1 éjszaka) és 
Hunguest Hotel Bál Resort**** (1 éjszaka) +1 éjszaka 2018. március 24-én Hotel Magistern 
 

� egy főre (82.000 Ft)  � két főre (116.000 Ft)    
 
3) 3+2 éjszakás csomag  
 
2019. március 21-23.  3 éjszaka: Hotel Magistern(1 éjszaka), Hunguest Hotel Pelion**** superior (1 éjszaka) és 
Hunguest Hotel Bál Resort**** (1 éjszaka) +2 éjszaka 2018. március 20-án és 24-én Hotel Magistern 
 

� egy főre (99.000 Ft)  � két főre (143.000 Ft)   

Gyermek kedvezmény: 6 éves kor alatt 100%,  6-12 éves kor között 50% a szülőkkel egy szobában pótágyon 

Vendég/vendégek neve: 
 
 
_____________________________________    � egyéni induló,  � páros/váltó induló, � kerékpáros kísérő,  � hozzátartozó 

név 
 
_____________________________________    � egyéni induló,  � páros/váltó induló, � kerékpáros kísérő,  � hozzátartozó 

név 
 
_____________________________________    � egyéni induló,  � páros/váltó induló, � kerékpáros kísérő,  � hozzátartozó 

név 
 

 
   
 
TRANSZFER BUSZ EGYÉNI / PÁROS indulók részére (rajt-célterület és szállás közötti utazás) 



 
4 NAP    …..Fő X 10.000Ft =       _______________________________________(név / nevek)  

 
 

2 NAP    …..Fő X 6.000Ft =       _______________________________________(név / nevek)  
           mely napok: □ csütörtök  □ péntek □szombat □ □ vasárnap  
 

1 NAP    …..Fő X 3.000Ft =       _______________________________________(név / nevek)  
          mely napok: □ csütörtök  □ péntek □szombat □ □ vasárnap 

 
KERÉKPÁR TRANSZFER (szállás/rajt és cél/szállás közötti szállítás) 
 

4 NAP    …..db X 10.000Ft =       _______________________________________(név / nevek)  
 

 
2 NAP    …..db X 6.000Ft =       _______________________________________(név / nevek)  

           mely napok: □ csütörtök  □ péntek □szombat □ □ vasárnap  
 

1 NAP    …..db X 3.000Ft =       _______________________________________(név / nevek)  
          mely napok: □ csütörtök  □ péntek □szombat □ □ vasárnap 

  
fizetendő szállás felnőtt:                Ft 
fizetendő szállás gyermek:            Ft 
fizetendő transzfer felnőtt:            Ft 
fizetendő kerékpár transzfer:         Ft 
 

Összesen fizetendő:    Ft 
 
 

Kapcsolattartó neve (nyomtatott betűkkel): _____________________________________________________ 
 
Telefonszáma: ___________________________ 
 
E-mail címe: _____________________________ (A szállás visszaigazolása e-mailben történik, kérjük olvashatóan 
kitölteni!) 
 
Lemondási feltételek: az előzetes foglalások lemondását kizárólag írásban vagy személyes bejelentés esetén tudjuk 
elfogadni (e-mailen vagy személyesen a BSI irodájában) az alábbi feltételek szerint: 
 2019. január 22-ig kötbérmentesen lemondható a szállás, 
 2019. február 18-ig 50% kötbér ellenében, 
 2019. március 13-ig 75%-os kötbér ellenében. 
 2019. március 13. után nem áll módunkban visszafizetni a befizetett szállás árát. 

A szálláskiírást elolvastam, a foglalás feltételeit tudomásul veszem és elfogadom. A kiírás megtalálható a 
www.futanet.hu weboldalon. 
 

________________________________________ 
 aláírás 
 
 
Fizetés módja 
 
1) Banki átutalás a BSI SPORT Kft. Budapest Banknál vezetett bankszámlaszámára: 10102086-51120700-01000007.  

Az átutalás megjegyzés rovatában kérjük feltüntetni a kapcsolattartó nevét és hogy „Balaton Szupermaraton 
szállásfoglalás” 

2)  Személyesen a BSI nevezési irodában.  
 

 SZÉP Kártyával való szállásdíj fizetés nem lehetséges!   

http://www.futanet.hu/
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