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H I R D E T É S

ALIG AKAD KIBÉRELHETŐ KULCSOSHÁZ AZ ERDÉLYI SZÁLLÁSHELYEKEN

Már szilveszterre készülnek

Noha október elején járunk, 
a vendéglátásban már hetek 
óta szilveszterre készülnek: 
kibérelhető kulcsosház már 
nemigen akad, a szállodák 
is értékesítették csomagjaik 
jelentős részét, az utazási 
irodáknál is folyamatosak 
a foglalások. Mivel nagyon 
keresett időszak a szilveszte-
ri, az árak igencsak maga-
sak: jól a pénztárcánkba kell 
nyúlnunk, ha nem otthon 
kívánjuk búcsúztatni az 
óévet.

 » SZÁSZ CS. EMESE

A kad, aki egy külföldi 
nagyváros pezsgésére, 
mások egy wellnesshotel 

kényeztetésére vágynak, vagy 
épp egy hegyek között megbúvó 
kulcsosház nyugalmára valahol 
a „világ végén”. Számos lehető-
ség kínálkozik azok számára, 
akik nem otthon kívánnak szil-
veszterezni, mindegyikben kö-
zös azonban, hogy sokba kerül.

Az igényes kulcsosházak 
kelendők
Nagy Árpád, az Erdélyivendég-
házak.ro szállásközvetítő por-
tál működtetője szerint akik 
most kezdenek el kulcsosházat 
keresni szilveszterre, igazából 
már elkéstek, a jobb házakat 
ugyanis már az év elején lefog-
lalják a szilveszteri időszakra. 
„Még vannak szabad szállások, 
de amelyik megmaradt, annak 
valamilyen oka van: vagy nincs 
arányban az árral, amit nyújta-
ni tud a ház, vagy túl magas az 
ára a többihez képest, esetleg 
nagyon szegényes a felszerelt-
sége” – mondta Nagy Árpád 
lapcsaládunk megkeresésére. 
Kérdésünkre hozzátette, egy jó 
kulcsosháznak manapság sok 
mindent kell nyújtania, nem árt 
például, ha van benne dézsa, 
szauna, amellett hogy minden-

nel jól felszerelt. Ugyanakkor 
minél kényelmesebb a fűtése, 
annál kelendőbb, hiszen senki 
sem szereti, ha minden órában 
meg kell rakni a tüzet, vagy 
éjszaka fel kell kelni tüzelni, 
különben reggelre kihűl a ház. 
„Akinek annyi pénze van, hogy 
szilveszterre házat bérel, annak 
bizony igénye is van” – muta-
tott rá Nagy Árpád, arra is kitér-
ve, hogy a házak ára változó, de 
attól függően, hogy mekkora, 
és mit nyújt, olyan 500 eurótól 
1500 euróig terjedő skálán lehet 
kibérelni ezeket.

Olcsóbb Rómában, 
mint Bálványoson?
A marosvásárhelyi World Tra-
vel utazási irodában is azt ta-
pasztalják, hogy körülbelül 
egy hónapja már elkezdődött a 
szilveszteri utak, kiruccanások 
foglalása. Ilyés Loránd utazá-
si ügynök elmondta, alapve-
tően három kategóriáról tud 
beszélni: van, aki klasszikus 
városlátogatást foglal óévbú-
csúztatóra, és például Rómá-
ban, Lisszabonban, Milánóban 
vagy Párizsban szilveszterezik. 
Emellett még wellnesshotelek-
ben foglalnak előszeretettel 
szilveszteri csomagot ügyfeleik, 
ez esetben főként belföldi vagy 
határ menti magyarországi szál-
lodákat választanak, például 
Gyulán, Hajdúszoboszlón, vagy 
Debrecenben. A harmadik ka-
tegória pedig a hegyvidéki szál-
loda, ahová inkább a túrázni, 
sízni vágyók utaznak, legyen az 
Brassópojánán vagy különböző 
ausztriai üdülőtelepeken.

„Sajnos a belföldi árak eléggé 
el vannak szállva, a szilveszteri 
árak amúgy is sokkal magasab-
bak, mint az év többi felében, de 
az üdülési csekkek miatt tavaly-
hoz képest is 25–30 százalékos 
drágulást tapasztalunk” – irá-
nyította rá a fi gyelmünket az 
utazási ügynök. Példaként emlí-
tette, hogy nemrég foglalt római 
szilvesztert komplex csomag 
repülőjeggyel, belvárosi szállo-
dában két főre 650 euró, ehhez 

képest az egyik bálványosi szál-
lodában fejenként 400 euróért 
kínálják a szilveszteri csomagot.
Ilyés Loránd arról is beszámolt, 
hogy vannak a kínálatukban 
egzotikus szilveszteri aján-
latok is, de kevesen engedik 
meg maguknak, hogy például 
Balin szilveszterezzenek 2000 
euróért fejenként. Ha valaki el 
akar menni Balira, az év másik 
felében is megteheti körülbelül 
félennyiért. „Mi szoktuk java-
solni a vendégeknek, hogy ha 
nem ragaszkodnak a szilvesz-
teri periódushoz, menjenek el 
kikapcsolódni pár nappal ké-
sőbb, mert szilveszterkor min-
den két-háromszoros áron van, 
a repülőjegytől a szállásig” – 
összegezett a szakember.

November végéig 
minden elkel
Szilveszteri láz van a szovátai 
Ensana (volt Danubius) gyógy-
szállodákban is: Godra Árpád 
értékesítési és marketingigaz-
gató elmondása szerint a két 
szálloda teljes kapacitásának 
több mint felét értékesítet-
ték már az év végére, egészen 
pontosan 263 szobát, de a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy 
november végéig minden elkel 
majd. „Többnyire belföldi ven-
dégeink vannak, román ajkú-
ak, így programmal is eszerint 
készülünk majd. Leggyakrab-
ban négyéjszakás csomagokat 
választanak a vendégek, ebben 
benne van a szilveszteréjszakai 
parti, valamint az újévi bál is, 
vagyis két díszvacsora, de tűzi-
játék, zenekar is” – részletezte 
Godra. Az árakról érdeklődve 
megtudtuk, szilveszterkor ők 
is jóval magasabb árakkal dol-
goznak, a csomagok ára pedig 
dinamikus, vagyis ahogy a 
foglaltság nő, úgy növekszik a 
csomag értéke is, jelenleg még 
2280 lejért lehet egy főre 4 éj-
szakás szilveszteri csomagot 
foglalni a négycsillagos szállo-
dában, a négycsillagos superi-
orban pedig ugyanaz 2580 lejbe 
kerül fejenként.

Messze még a szilveszter, de már nagyítóval kell keresni az igényesebb kulcsosházat
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