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FÕÉPÜLETI LAKOSZTÁLY NR.101

. . 

Tornácos LakosztáLYOK

. 

Hangulatos, kényelmes szobák a 
különálló tornácos épületben.
 

Elhelyezés:  
       1 db ágy 
       nem pótágyazható
Fürdõszoba: 
       zuhanyzó, WC

Egyéb információk:
       alapterület: 16 nm
       teljesen akadálymentesített
       tornác a szoba elõtt (közvetlen 
       kertkapcsolat) 

Számuk: 2 db

Szállodánkban jelenleg 58 különbözõ típusú szobában és lakosztályban 130 fõ elhelyezését tudjuk biztosítani. Valamennyi szobánk klimatizált, alapfelszereltégük az minibár, szobaszéf, hajszárító. Minden szobánk nemdohányzó. ingyenes WIFI internet, síkképernyõs televízió, telefon, 

Ízléses, praktikus szobák a 
különálló tornácos épületben.
 

Elhelyezés:    
      2 db ágy 
      nem pótágyazható
Fürdõszoba:  
      zuhanyzó, WC

Egyéb információk:
       alapterület: 16 nm
       az ágyak alapesetben külön  
       állnak (kérésre összetolhatóak)
       tornác a szoba elõtt (közvetlen 
       kertkapcsolat) 
Számuk: 37 db

Kényelmes, otthonosan 
berendezett szobák a kúria 
fõépületében.
 

 Elhelyezés:    
       2 db ágy
       1 db pótágy vagy gyermekágy  
         elhelyezhetõ 
Fürdõszoba:  
       zuhanyzó, WC

Egyéb információk:
       alapterület: 23 nm
       az ágyak alapesetben külön  
       állnak (kérésre összetolhatóak)
       a földszinten és az emeleten    
       találhatók        

Számuk: 13 db

Tágas, barátságos, kisgyermekes 
családok részére is ideális 
toronyszoba a fõépületben.
 

 Elhelyezés:  
        2 db ágy 
        1 db kihúzható kanapé (meg-
        ágyazható 2 fõre pótágyként)
        1 db pótágy vagy gyermekágy  
       elhelyezhetõ 
Fürdõszoba:  zuhanyzó, WC

Egyéb információk:
       alapterület: 35 nm
       alapesetben az ágyak
        összetolva találhatók, kérésre      
        széthúzhatók
       az emeleten található         

Száma: 1 db

A kúria legnagyobb és 
legelegánsabb, többlégteres 
fõépületi lakosztálya.
 

 Elhelyezés:  
       1 db nagyméretû franciaágy, a 
       hálószobában 
       1 db kihúzható kanapé a nappali-
       ban (megágyazható 2 fõre pótágy-
       ként)
        2 db pótágy vagy gyermekágy  
        elhelyezhetõ
Fürdõszoba:  
       zuhanyzó és fürdõkád
       bidé, WC

Egyéb információk:
      alapterület: 51 nm
      nagy elõtér
      a kúria parkjára nézõ erkély
      az emeleten található  

Száma: 1 db

FÕÉPÜLETI LAKOSZTÁLY NR.108

Kétlégteres lakosztály a fõépületben, 
amelynek a különlegessége, a kör 
alakú, romantikus torony hálószoba.
 

 Elhelyezés:  
       1 db nagyméretû franciaágy a 
       hálószobában 
       1 db kihúzható kanapé a nappali-
       ban (megágyazható 2 fõre pótágy-
       ként)
        1 db pótágy vagy gyermekágy  
        elhelyezhetõ
Fürdõszoba:  zuhanyzó, WC

Egyéb információk:
      alapterület: 39 nm
      az emeleten található  

Száma: 1 db
 
 

Kétlégteres különleges lakosztály a 
fõépületben, amely kényelmes 
gyermekes családok számára is.
 

 Elhelyezés:  
       1 db nagyméretû franciaágy a 
       hálószobában 
       1 db kihúzható kanapé a nappali-
       ban (megágyazható 2 fõre pótágy-
       ként)
        1 db pótágy vagy gyermekágy  
        elhelyezhetõ
Fürdõszoba:  zuhanyzó, WC

Egyéb információk:
       alapterület: 37 nm
       az emeleten található  

Száma: 1 db
 
 

FÕÉPÜLETI LAKOSZTÁLY NR.102

A kúria legtágasabb, két 
hálószobás, nagy nappalis 
lakosztályai a tornácos épületben.
 

 Elhelyezés: 
    1 db nagyméretû franciaágy az egyik 
    hálószobában
    2 db ágy a másik hálószobában   
    1 db kihúzható kanapé, a nappaliban  
    (megágyazható 2 fõre pótágyként)
     2 db pótágy vagy gyermekágy 
     elhelyezhetõ

Fürdõszoba:
     zuhanyzó, WC 
     bidé, WC (külön helységben)

Egyéb információk:
     alapterület: 56 / 61 nm
     teljesen akadálymentesített   
     tornác a szoba elõtt (közvetlen 
     kertkapcsolat)
     parkra nézõ, nagy saját terasz   
     

Számuk : 2 db
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