
 

 

 

 
 

ÁRLISTA 
2023.02.01-től visszavonásig érvényes 

 
Főszezoni árak  

április 1. - október 31. 
 

Kétágyas szoba 1 főre 22 000 Ft / éj 

Kétágyas szoba 2 főre 28 000 Ft / éj 

Gyerek szállásár (2-12 éves korig) 9 000 Ft 

Gyerek szállásár (0-2 éves korig) gratis 

Félpanziós ellátás 5 900 Ft 

Teljes ellátás 11 800 Ft 

Félpanziós ellátás gyerek (2-12 év között) 2 950 Ft 

Teljes ellátás gyerek (2-12 év között) 5 900 Ft 

Háziállat 3 500 Ft / éj 

 
Elő / utószezoni árak 

január 2. – március 31.; november 1. - december 23. 
 
 Kétágyas szoba 1 főre 21 000 Ft / éj 

Kétágyas szoba 2 főre 26 000 Ft / éj 

Gyerekkedvezmény (2-12 éves korig) 8 000 Ft 

Gyerekkedvezmény (0-2 éves korig) gratis 

Félpanziós ellátás 5 900 Ft 

Teljes ellátás 11 800 Ft 

Félpanziós ellátás gyerek (2-12 év között) 2 950 Ft 

Teljes ellátás gyerek (2-12 év között) 5 900 Ft 

Háziállat 3 500 Ft / éj 

Finn Faház 
A faházhoz 5 db kétágyas szoba, 3 db fürdőszoba, saját szauna, légkondicionáló, amerikai konyha, étkező, 

nappali, erkély, továbbá saját terasz és grillező tartozik. 

Finn Faház bérleti díja 5 fő-ig 120 000 Ft / éj / 5 fő 

Minden további vendég esetén 20 000 Ft / fő / éj 

Szállásáraink tartalmazzák az ÁFA-t, a nyári medence, pezsgőfürdő, a finn szauna, infra szauna használatot, 
valamint létszámtól függően a felszolgált vagy svédasztalos reggeli árát. 

Az Idegenforgalmi adó külön fizetendő, melynek díja (18 év felett): 450 Ft / fő / éj. 



 

 

Kiemelt időszakokban a szállásárak változtatási jogát fenntartjuk!  

Lovas szolgáltatások 

Sétakocsikázás 2-es fogat (6 főig) 10000 Ft / 60 perc / kocsi  

Lovas oktatás futószáron 3 000 Ft / 30 perc 

Lovas oktatás karámban 4 000 Ft / 60 perc 

Lovas oktatás bérlet (10 X 30 perc / alkalom) 27 000 Ft / bérlet 

Karám lovaglás bérlet (10 X 60 perc / alkalom) 36 000 Ft / bérlet 

Terep lovaglás (60 perc / alkalom)  8 000 Ft / 60 perc 

   
 

SZÉP kártya 
Vendégeink a lovas és outdoor szolgáltatásainkat csak felelősségvállalási-nyilatkozat aláírása után vehetik igénybe!  

Szolgáltatásainkat előzetes bejelentkezés után lehet igénybe venni. 
 

Érdeklődjön kedvező csomagajánlataink után, és kövesse figyelemmel akcióinkat! 
 

Kellemes időtöltést kívánunk! 
  

Minden jogot fenntartunk! 
 


