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Kényelmesen berendezett apartmanjaink ideálisak a pihenni és kikapcsolódni vágyók részére. Vendégházunkat kisebb-nagyobb családok, baráti társaságok részére
egyaránt ajánljuk, mivel házon belül többféle szálláslehetőséget is tudunk a vendégeink részére ajánlani.Az apartmanjaink mindegyikéhez, felszerelt konyha,hütő,
zuhanyzó ,WC tartozik.

Wi-fi ingyenes.

A Vendégház több gyógyfürdő közelében, nyugodt, csendes környezetben található. 7-20 km.-re a fürdőktől.

Az épület téglából készült, melynek elrendezése kellemes, családias hangulatot kölcsönöz,nyáron a meleg csak a nyílászárókon jut be a házba. Szívesen biztosítunk helyet
osztálytalálkozóknak, munkahelyi tréningeknek, bemutatóknak, vállaljuk kisebb, baráti csoportokat,valamint különböző rendezvények utáni elszállásolást.

Földrajzilag nagyon kedvező a település fekvése, mert könnyen megközelíthető sok más turisztikai célpont és a két szomszédos ország fővárosa is. A ház udvarán parkolási lehetőség,ahol
költségmentesen, biztonságban tudhatja autóját. A gyerekeknek hinta, valamint kerti sütés- főzésre alkalmas eszközök állnak kedves vendégeink rendelkezésére.
A szálláshely közelében,több étterem, söröző, posta, élelmiszerbolt, gyógyszertár, orvosi rendelő, horgászlehetőség,valamint kerékpárszaküzlet és kölcsönző is van.

***Kiemelt időpontban az árak ettől eltérőek,kérje egyedi ajánlatunkat!***

ÁRAINK:
1 Szobás apartman:8.400 Ft/ 2fő/éj
/1- éjszaka esetén 9.000 FT/2 FŐ/ÉJ/

Egyszobás apartman :

7.000 Ft/éj 1 fő részére
8.400 Ft/2 fő/éj

A + s zemély/ vagy gyermek:

3.000 Ft/éj

üdülőhelyi díj /ifa/:

350 Ft/éj/fő /18 éves kortól/
4.000 Ft/éj

kis tes tű kutya v. cica:

Kétszobás apartman:

A 3-8 fő részére kialakított apartmanhoz 2 db 2 ágyas hálószoba, nappali-étkező, teljesen felszerelt konyha, zuhanyzó, WC, erkély tartozik, ahonnan a csendes utcára nyernek
kipillantást!

Két hálószobás apartman
ára:

Üdülőhelyi díj /IFA/tourist
tax :
+személy/vagy gyermek
+Kistestű kutya v. cica

16 500 Ft/
éj
13 000 Ft/
éj
350 Ft/éj
3 000 Ft/
éj
4.000 Ft/
éj

4 fő
részére
3 fő
részére

Az apartmanokban a dohányzás nem megengedett. Megértésüket köszönjük!
A szálláshelyet 14 órától lehet elfoglalni és kérjük az elutazás napján legkésőbb 10 óráig kérjük elhagyni.

A foglaláshoz kattintson ide!

Várjuk érdeklődését!
Legyen Ön is a vendégünk!

apartman-Kata
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