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apartman-kata Fertőd magánszálláshely
Apartman Kata
9431 Fertőd, Mikes Kelemen u. 2.
Magyar
Deutsch
English

szállás fertődön
Like Sign Up to s ee what your friends like.

Apartman Kata
video:

https://www.youtube.com/watch?v=xiYtw4Fl0jM
(Vagy: Kata vendégház)

Adószám:72349834-1-28
A szállást le kell foglalni készpénzzel, vagy SzÉP kártyával történő utalással!

K&H-MKB-OTP Szépkártyaelfogadóhely!
A kalkulált összeg 20%-át kérjük alábbi számlaszámunkra átutalni foglalóként.

Módos István OTP 11773377-10296246-00000000
A foglalás visszaigazolását igyekszünk még aznap a megadott elérhetőségen visszaigazolni.

A szállás árán felül fizetendõ idegenforgalmi adó (18 éves kor felett): 350 Ft/fõ/éj.

2+2 ágyas szobák, saját fürdőszobákkal akár apartmanként is igénybe vehető. 2-12 személy részére. elhelyezés 2, 3,
illetve 4 ágyas szobákban.

Az Esterházy-kastély ca.15 percnyi sétával a kastélyparkon keresztül,vagy a főbejárattal szemben lévő fizető parkolotol 5 percre, érhető el. A Fertő-Hanság
Nemzeti Park sarródi központja és a madárvárta 7 km-re található. Udvari parkoló és zárt kerékpár tároló áll a vendégeink rendelkezésére.

Az Eszterházy kastély parkerdeje mellett, nyugodt falusias környezet, parkosított udvar, kerti bútorok,
gyermekeknek , hinta, mászóka, szalonnasütőhely, bográcsozó.

Ingyenes Wi-Fi van!
Programok:
A Fertő-tó körül kiépített kerékpárút, a határ közelsége miatt, kirándulásokat is tehetnek Burgenlandban. Egy-egy
kerékpártúra célpontja is lehet a 20 km-re a szálláshelytől a Fertőrákos-/kőfejtő-most épp zárva, barlangszínház/. 7
km-re horgászási lehetőség. (engedélyek beszerzése, előzetes bejelentés alapján). Szintén 7 km-re a szálláshelytől
lovaglási lehetőség. Eszterházy kastély helyben, a kastélyban nyáron színvonalas komolyzenei koncertek,
hangversenyek. Nagycenken Széchenyi kastély és Múzeumvasút

Fertőszentmiklós: 2 km-re a szálláshelytől sportrepülőtér
Hegykő: 6km-re hideg és meleg vizű medencék, szauna és masszázsszalon.
Balf: Gyógyfürdő
Fertőrákos: A Fertő-tó egyetlen magyar fürdőhely. Sétahajójáratok Május. 1-től – Szeptember 30-ig,
óránként.Esetenként jó idő esetén később is.
Programajánlat:
* Lovaglás ( kb. 7 km-re, kezdők, haladók részére, lovastúrák szervezése.)
* Kerékpártúra a Fertő-tó körül, az osztrák oldalon is van kerékpárkölcsönzési lehetőség Pamhagen - 7 km )
* Műemlékek megtekintése: Eszterházy, Széchenyi kastélyok, falumúzeum, Burgenlandi várak, fertőrákosi

kőbarlang, Püspöki palota
* Sopron, Bécs, Szafari park ( Gensendorf ), vadrezervátum és vidámpark, Fertő-Hanság Nemzeti Park, ahol
őshonos növény és állatvilág található
* Balfi, hegykői, petőházi gyógyfürdők, strandok ( izületi, reumatikus betegségek kúraszerű kezelése, orvosi
gyógymasszázs)
* Fertő-tavi hajókirándulás, Fertőszentmiklóson sétarepülés
* Tenisz és minigolf a közelben, konditerem, fitness-szépségszalon a településen
* Ausztriai sítúrákhoz szállásfoglalás
* Nyári bobpálya Sopronban
* Horgászás
ÁRAINK:
Szállás:, 4000 Ft ig /fő/nap
Reggeli készitése a konyháinkban megoldható
*
*
*
*

Gyermekeknek 10 éves korig a szállás árából 50% kedvezmény!
A vendégháza egész évben fogadja a vendégeket.
A ház füstmentes, dohányzás a kijelölt helyen
Szezonidőszakra a családok hetes turnusokban szombattól-szombatig is igénybe vehető .

Szállásfoglalás a bekerülési összeg 20%-nak előzetes befizetésével történik.
Fizetési mód: átutalás folyószámlánkra,készpénzzel és Szépkártyával lehetséges.
Modos István OTP 11773377-10296246-00000000

Elérhetőségek:
GPS: 47.6124285 , 16.8635144
Cím: 9431 Fertőd, Mikes Kelemen u. 2.
Telefonszámok:

+36 99 371 054 -mobil
+36 30 408 5114 -Módos István

Fax: +36 99 371 054
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