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Szállás részletes adatai
Szálláshely adatai
Szálláshely neve:

Napvirág-Ház

Megye:

Gyõr-Sopron-Moson

Szállás típusa:

Falusi turizmus

Város:

Zsira

Cím:

Salamonfai u. 30.

Nyitva tartás:

Egész évben nyitva tartó szálláshely.Kutyabarát:

IGEN

Fizetési mód:

Banki átutalás

K&H Széchenyi Pihenõkártya

Szép kártya:

Készpénz

MKB Széchenyi Pihenõkártya
OTP Széchenyi Pihenõkártya

Ellátás:

reggeli

Ár (Ft/fő/éj)-tol: 5 500

Csomagok adatai
Kategóra

Érvényesség

Ellátás

Egyedi csomag

2017-12-11-2017-12-13

reggeli

Egyedi csomag

2017-11-24-2017-11-29

Akciós ár

Ár
28 000
340 000

Szállás leírása
A Napvirág-Ház az Alpokalján, Zsirán, egy csendes helyen, az osztrák-magyar határ közelében helyezkedik
el. Egész évben várja vendégeit! Ideális pároknak, családoknak, kisgyermekes családoknak, baráti
társaságoknak, akik szeretik a vidéki romantikát, illetve szeretnének rövidebb-hosszabb időre elvonulni a
város zajától, hogy zavartalan és természetközeli kikapcsolódásban legyen részük.
A Zsirán épült vendégház mindössze 2 km-re található Lutzmannsburg termálfürdőjétől és az osztrák határtól.
Minden szobában ingyenes Wi-Fi és saját fürdőszoba áll rendelkezésre. Szobái központi fűtéssel, TV-vel és
kis hűtőszekrénnyel felszereltek. Néhány szobához konyhasarok és ülősarok is tartozik. A közös konyhában
főzési lehetőség, a kertben grillezési, bográcsozási lehetőség áll rendelkezésre. A szálláshelytől mindössze 5
percen belül elérhető több horgászati lehetőség. Undon, Völcsejen, Csepregen és Kőszegen találhatóak
horgásztavak illetve a közelében folyik a Répcepatak. A környéken számos kerékpáros útvonal halad, a
Napvirág-Házban kerékpár bérelhető. Bababarát, kutyabarát és kerékpárosbarát szálláshely.

Lemondási feltétel
A befizetett előleg az érkezés napját megelőző 1 héten belül foglalónak minősül.
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Szálláshelyen elérhetõ plusz szolgáltatások
akadálymentes

bográcsozási hely

etetőszék

finn es infra szauna

grillezési lehetőség

gyerekjátszó

hajszárító

ingyen parkolás

ingyen WIFI

kávé főző

kerékpár bérlés

kerthelyiség

műholdas csatornák Tv

napozóágy

sportlehetőség

zárt parkoló

zuhanydézsa

Elérhetõ szobatípusok:

3 ágyas szoba
Akadálymentesített szoba 2 fős
apartman 6 fő
Családi (4 ágyas)szoba
Strandard szoba 2 főnek(franciaágyas)

Szálláshely felszereltsége
Beszélt nyelvek:

magyar, német

Egyedi különleges:

Vidéki romantika.

Foglalható minimum éjszaka:

1 éj

Konyha felszereltsége:

Teljesen felszerelt konyhával rendelkezünk (pl: kávéfőző, vízforraló, kenyérpirító,

Környék bemutatása::

Több kiváló fürdő található a szálláshely közelében: Lutzmannsburg (Ausztria), B

Közösen használható:

Konyha, udvar, játszótér, gyereksarok.

Parkolás:

Zárt parkolás az udvarban.

Pótágy babaágy info:

Igény esetén babaágyat biztosítunk.

Recepció:

8:00 - 16:00

Szolgáltatások:

Kerékpárbérlés, ping-pong, finn szauna.

Wellness részleg:

Finn szaunánk térítés ellenében a vendégek rendelkezésére áll.

Szálláshely háziszabályzata
dohányzással kapcsolatban:

Az épületben tilos a dohányzás, dohányzási lehetőség az udvaron illetv

Alapár nem tartalmazza::

Idegenforgalmi adót.
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Az alapár tartalmazza::

Szállás díját.

Bejelentkezés:

13:00-tól

csoportos foglalás:

Egyedi ajánlat.

Elõleggel kapcsolatban:

A befizetett előleg az érkezés napját megelőző 1 héten belül foglalónak

Férõhelyek száma:

29 fő

házikedvencekkel kapcsolatos tudnivalók: A házi kedvencek elhelyezése gazda szobájában vagy külső kennelben
kijelentkezés:

11:00-ig

Nyitvatartás:

Egész évben nyitva tartó szálláshely.

Elfogadott kártyatípusok:

Nincs

Értékelés
Még nem értékelték ezt a szálláshelyet

Oldal 3/3

