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Szálláshelyek felfedezése

Szállás részletes adatai
Szálláshely adatai
Szálláshely neve:

Lovas Udvarház

Megye:

Tolna

Szállás típusa:

Panzió

Város:

Szedres

Cím:

Apáti-puszta

Nyitva tartás:

egész évben

Kutyabarát:

NEM

Fizetési mód:

Készpénz

Szép kártya:

K&H Széchenyi Pihenõkártya

Banki átutalás

MKB Széchenyi Pihenõkártya

Bankkártya

OTP Széchenyi Pihenõkártya

Erzsébet ajándék utalvány
Hitelkártya
Ellátás:

reggeli

Ár (Ft/fő/éj)-tol: 7 000

félpanzió
teljes ellátás

Csomagok adatai
Kategóra

Érvényesség

Ellátás

Akciós ár

Ár

Hosszú hétvége csomag
2018-03-14-2018-03-18

félpanzió

13 660

Húsvéti csomag

félpanzió

16 330

2018-03-29-2018-04-03

Szállás leírása
Mi mindennel várjuk, ha ellátogat hozzánk?
Mindenekelőtt egy hangulatos parkkal, benne két kiskastéllyal, amelyek, újjáépítve, megszépülve
visszaidéznek valamit a letűnt századok hangulatából.
Megkóstolhatja szakácsaink remekeit, pincénkben megízlelheti a legfinomabb szekszárdi borokat.
Sétálhat hangulatos parkunkban, közben élvezheti a madárcsicsergést.
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Megismerkedhet gyönyörű, barátságos, szelíd lovainkkal, lovagolhat és bejárhatja a környéket lovas kocsival
is.
Pihenhet, relaxálhat, élvezheti a természet nyugalmát, de választhat aktív kikapcsolódást biztosító
programjaink közül is.
Panziónk ideális helyszín Önnek:
- ha szeretné kipihenni magát, kikerülve a mindennapok taposómalmából;
- ha szeretné megismerni Magyarország egy kevésbé ismert, de
felfedeznivalókban annál gazdagabb szegletét;
- ha partnerével szeretne egy romantikus hétvégét eltölteni;
- ha szeretné méltó módon megünnepelni a fontos családi eseményeket;
- ha tréninget, partnertalálkozót szervez;
- ha szeretne egy különleges, és a Nagy Naphoz méltó esküvői helyszínt;
- ha gyorsan és egyszerűen megközelíthető szálláshelyet keres;

Lemondási feltétel
Nincs

Szálláshelyen elérhetõ plusz szolgáltatások
bográcsozási hely

grillezési lehetőség

ingyen parkolás

minibár

sportlehetőség

zárt parkoló

Elérhetõ szobatípusok:

kerthelyiség

1 ágyas szoba
2 ágyas szoba (külön) ággyal
3 ágyas szoba
Családi (4 ágyas)szoba
Strandard szoba 2 főnek(franciaágyas)

Szálláshely felszereltsége
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Beszélt nyelvek:

angol, német, román

Foglalható minimum éjszaka:

egy

Környék bemutatása::

a szálláshely a település szélén fekszik, nagy parkkal körülvéve

Parkolás:

zárt és ingyenes

Recepció:

17 óráig

Széf:

recepción

Szolgáltatások:

lovaglási, lovas kocsizási lehetőség, a la carte étkezés a panzió éttermében, TV, in

Szálláshely háziszabályzata
dohányzással kapcsolatban:

az épületeken belül tilos a dohányzás

Az alapár tartalmazza::

a reggelit

Bejelentkezés:

14 órától

Elõleggel kapcsolatban:

foglaláskor az igénybe veendő teljes szolgáltatás összegének 20%-át k

Férõhelyek száma:

41

Gyermekekkel kapcsolatos díjszabás:

gyermekkedvezmények: 5 éves korig ingyenes (pótágyon), 5-14 éves

kijelentkezés:

10 óráig

Nyitvatartás:

egész évben

Elfogadott kártyatípusok:

K&H Széchenyi Pihenőkártya, MasterCard, MKB Széchenyi Pihenőká

Értékelés
Még nem értékelték ezt a szálláshelyet
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