Kiadó házaink

A házak felszereltsége:
TELJESEN FELSZERELT KONYHA: HŰTŐ, MÉLYHŰTŐ, MIKRÓ, KÁVÉ- ÉS TEAFŐZŐ,
TÁNYÉROK, EVŐESZKÖZÖK, POHARAK, BÖGRÉK, FAZEKEK, SERPENYŐ,
GÁZTŰZHELY, SÜTŐVEL KOMBINÁLT.

SZOBÁK: AHÁNY SZEMÉLYES A HÁZ, ANNYI ÁGY, ÁGYNEMŰ, FŰTÉSI LEHETŐSÉG.

NAPPALI: AHÁNY FŐS A HÁZ, AKKORA ÉTKEZŐ ASZTAL, SZÉKEK, TELEVÍZIÓ, FŰTÉSI
LEHETŐSÉG.

Borsi Ház - 3 személyes épület (2 személynek már kivehető) Ház tipusa:
magánszálláshely. ntak regisztrációs szám: ma19003285
-

Amerikai konyhás (egyben a nappalival)
2 szobás /egyik franciaágyas, másik egy személyes heverős)
zuhanyzós fürdõszoba
zárható fedett terasz
bogrács és tűzrakó hely
A házhoz saját stég és csonak tartozik.

Házainkhoz rendelkezésre áll ingyenesen:
-

kenu
kajak
vizibicikli
kerékpárok
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Steták ház - 9 személyes épület (6 személytől már kivehető) szálláhely tipusa:
magánszálláshely. ntak regisztrációs szám: ma19003288
-

nagy nappali
konyha
zuhanyzós fürdõszoba
3 szobás
egy két személyes szoba franciaággyal
egy 4 személyes szoba
egy háromszemélyes szoba
fedett terasz
parton grillező és kemence

A házhoz még stég és csónak tartozik.
{phocagallery view=category|categoryid=4}

Éva faház - 4 személyes épület szálláshely tipusa: magánszálláshely. regisztrációs
szám: ma19003297
-

nappali
konyha
fürdõszoba
2 szobás épület
egyik szoba franciaágyas
másik szobában 2 heverő
fedett terasz
bogrács és tűzrakó hely

A házhoz saját stég és csónak tartozik.

{phocagallery view=category|categoryid=3}

Policsányi ház - 3 személyes épület (kétszemélytől már kivehető) szálláshely tipusa:
magánszálláshely. regisztrációs szám: ma19003300
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-

amerikai konyha (egyben az étkezõvel)
egy nagy nappali franciaággyal + egy heverő
zuhanyzós fürdõszoba
fedett terasz
bogrács és tűzrakó hely

A házhoz saját stég és csónak tartozik.
{phocagallery view=category|categoryid=5}

MaGDI HÁZ NYOLC SZEMÉLYES ÉPÜLET (6 személytől már kivehető) szálláshely
tipusa: magánszálláshely. regisztrációs szám: ma19003272
-

Teljesen felszerelt konyha, hatalmas nappalival
3 szobás épület
Emeleten egyik szobában egy franciaágy + egy heverő
Emeleten másik szobában egy franciaágy + egy heverő
Földszinti szobában egy kisebb franciaágy
Emeleten mosdó + wc
Földszinten zuhanyzós fürdőszoba
Hatalmas terasz, napernyővel, kerti bútorral
A házhoz saját stég és csonak tartozik.
Bogrács, tűzrakó hely,
A házhoz tartozik egy stég, csónakkal.
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