ÜDVÖZÖLJÜK HONLAPUNKON!

Makádon: A Csepel-Sziget déli csücskén, a ráckevei -Duna-ág partján, közvetlen vízparti,
teljesen berendezett és igényesen felszerelt apartmanok, kiadók.
IGAZI
HORGÁSZPARADICSOM!
Minimum egy hetes turnusokban!
Késő ősszel és kora tavasszal minimum 3 éjszaka.

NYITÁS: MÁRCIUS 10.

ZÁRÁS: november 1.

2-4-6-8 személyesek az épületek.
A hely kiválóan alkalmas horgászatra, pihenésre és vízi sportolásra.
NEM BULIZÓS HELY! Mivel házaink egymás mellett helyezkednek el, sok vendég
kisgyermekkel nyaral, bizony itt a csendet tiszteletben kell tartani. Éppen ezért a
kikapcsolódni vágyó családok ideális nyaralóhelye!

A Ráckevei Duna-ágban fogható halaK:
Ponty: Tavasztól-késő őszig, a nap bármely szakában fogható /tilalmi időket kivéve/.

Harcsa: Főleg éjszakai ragadozó, de hajnalban és este is sikerrel fogható
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Süllő: Mély vizet kedveli és az élő csalit

Keszeg: Bőséges etetéssel kilószámra fogható

Amur: Főleg éjszaka lehet fogni, hatalmas példányok vannak a Ráckevei Dunában

Kellemes időtöltéséhez tudunk biztosítani:

- horgász csónakot
- kenut-kajakot
- vízibiciklit
- kerékpárokat

- légkondicionáló /térítés ellenében/

-gyermekeknek medence /Éva háznál, Borsi háznál, Magdi háznál/ Felállítás: június 20.

MINDEN HÁZHOZ KÜLÖN STÉG ÉS CSÓNAK
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A biztonságos parkolás megoldott. Az épületek igény
szerint fűthetőek.
Szórakozási lehetőség: Ráckeve! (tőlünk 10 percre)
éttermek, cukrászdák, pizzériák, sörözők, lovarda, tenisz,
teke, billiárd, élmény-termálfürdő, szauna. Ételrendelésre is
van mód.

Széchenyi "Szép kártya" elfogadó hely vagyunk!!!
Áraink:
- Felnőtt: 7000 Ft/fő/nap
- Gyermek (3 éves korig) : 0 Ft

- 2 Gyermek (3 éves korig) : 4000 Ft/nap

- Gyermek (3-14 éves korig) : 4000 Ft/nap

- Gyermek 14 évestől: 7000 Ft/nap

- Légkondicionáló: 1000 Ft/nap

3/5

ÜDVÖZÖLJÜK HONLAPUNKON!

Idegenforgalmi adó: 250 Ft/fő/nap

ÉPÜLETEINKBEN SZIGORÚAN TILOS A DOHÁNYZÁS!

Foglaló: 20.000 Ft, mely összeget a házfoglalás után 1
héten belül kérem feladni postán!
Cím: 2322 Makád, Gyála-sor 33.

Érkezés: Aktuális nap 10 órától
Távozás: Aktuális nap 10 óráig
Házaink sövénnyel határoltak a szebb környezetért, a
kutyák ki tudnak szökni. Ezért házainkba kutyát hozni nem
lehet!

Nyaralóinkban kizárólag fizető vendégeink
tartózkodhatnak,üdülésük alatt vendégeket nem
fogadhatnak!
Kísérje figyelemmel weboldalamat, itt mindig
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megtalálhatja az aktuális áraimat. Nem csak a nyár, hanem
a tavasz és az ősz is gyönyörű a vízparton.
A nyári hónapok telnek meg leghamarabb. Kérem, ezért fo
glalja le már most
a szálláshelyét, nehogy lemaradjon!
Telefonon: 06-30-94-94-331 Email: siroattilane@gmail.com

Kiadó házainkról készült részletes képgyűjtemény megtekinthető a kiadó házaink
menüpontban.
Várom szeretettel!
Siró Attiláné, Éva
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