Kehidakustányban, a Termál- Gyógy- és Élményfürdő bejáratától kb. 800 méterre található
az 5 Manó Nagycsaládos kiadó apartmanunk, mely 4-6-7 fő részére ideális. Weboldal:

www.szallaskehida.hu

Gyermekekkel érkező, szállást kereső nagycsaládokat, unokákkal érkező nagyszülőket, együtt
nyaraló baráti családokat, baráti társaságokat, és minden Kehidakustányba látogató
szálláskereső „jó embert” szeretettel várunk!
Nagycsaládosok vagyunk magunk is, ezért saját tapasztalataink alapján alakítottuk a lakást a
gyerekekkel érkező vendégeink igényeinek megfelelően bababarát-szállássá.
Az apartmanban jól felszerelt konyha, ebédlő, nappali, 2 darab franciaágyas hálószoba,
és két darab különálló fürdőszoba található.

A lakásba maximum 8 főt várunk: négy felnőttnek 1-1 hálószobában, és négy gyereknek a
nappaliban tudunk kényelmes szállást biztosítani. Ezen kívül egy babaágyat is be tudunk
állítani az egyik hálószobába.
A jól felszerelt konyhában megtalálható minden eszköz, amivel egy vacsora elkészíthető:
tűzhely, hűtő, mikró sütő, kávéfőző, vízforraló, kenyérpirító, főző és tálaló edények...
Egész évben várjuk Vendégeinket: légkondicionálóval a meleg nyári napokon, a hideg télben
pedig radiátoros központi fűtéssel. A gyerekeknek társasjátékokkal pakoltunk tele egy
szekrényt, de szép idő esetére labda és tollaslabda is várja őket. Bababarát felszereléseket,
babaágyat, etetőszéket, babafürdető kádat, bilit, és wc-szűkítő ülőkét is találhatnak a
lakásban.

Lehetőség van a szállás mellett félpanziós ellátás igénybevételére is. Az előző nap
megrendelt reggelit és vacsorát egy étteremből szállítják házhoz, (az üdülési csekket ők is
elfogadják fizetőeszközként). Menüsorokat előzetesen email-ben tudok küldeni: email cím:
info@szallaskehida.hu

Nézzék meg honlapunkat, ahol akcióinkról is friss információt találnak!
www.szallaskehida.hu
Áraink a nyári főszezonban:
Irányár: 12000 FT/éj/apartman (ár négy felnőtt részére)
Azaz: 3000 Ft/fő/éj
Négy fő fölött: gyerekeknek 3 éves kor alatt ingyenes!
Négy fő fölött: gyerekeknek 3-14 éves korig 1000 Ft/fő/éj
Négy fő fölött a felnőtt vendégeinknek 2000 Ft/fő/éj.
További változatokat: (Pl.: 2 felnőtt 1-2-3 gyerek stb.) személyesen egyeztetjük.

Tel: 30/37-47-288
A szállásdíjat Üdülési-csekkel is lehet fizetni!
Idegenforgalmi adó: 18-70 éves korig: + 300 Ft/fő/éj (ezt csak készpénzben tudjuk elfogadni.)
Nagycsaládos igazolvánnyal érkező vendégeinknek hétköznapokon (hétfőtől csütörtökig):
10% kedvezményt adunk!
Kehida-kártyát vásároló vendégeinknek 5% engedményt adunk!
(A kedvezmények nem vonhatók össze!)
www.szallaskehida.hu

Szabadidős programlehetőségek:
Kehidakustányban Aquaparki vízi vidámság 13 fedett és szabad medence
(2600 nm), százméteres csőcsúszda, kamikaze csúszda.

Wellness pihenés, masszázs kúra, szauna oázis: finn szauna, aromaterápia, zeneterápiakabin, gőzfürdő, infra-kabin, Kneipp taposó, pezsgőfürdő, Jacuzzi sziget, tea-sarok, pihenő.
Babaúszás, gyermek animációk, játszóház.
Gyógyfürdő: kénes, minősített gyógyvíz, idegrendszeri, nőgyógyászati, bőrgyógyászati és
mozgásszervi kezelésre, manuálterápia, fizikoterápia, víz alatti masszázs, súlyfürdő,
gyógytorna, aquafittness,
gyógy masszázs, galván-kezelés.
Kirándulások: Deák-kúria, Deák-kút, Szent György-vonal (energetizáló hatás), Árpád-kori
romtemplom, 200 éves fa harangtorony.
Egyéb programok:
Kehidai Kavalkád (Húsvétkor), Lovas Termálkupa (augusztus),
Deák Napok (október).

Környékbeli szabadidős programlehetőségek:
Hévíz: strandolás, gyógyulás a világhírű gyógy-tóban;
szabadtéri kulturális programok, operett-est, borfesztivál.
Keszthely, Balaton: strandolás, vízisportok, hajókirándulások.
Festetics Kastélyban kiállítások, nyári színházi játékok,
hangverseny, operett-est, kulturális fesztiválok.
Zalaszántó: buddhista sztupa (Európában a legnagyobb)
Sümeg: Kb. 30 km-re fekvő XII. sz.-i végvár-rom,
melyben egész évben tartanak várjátékokat, lovagi tornákat.
Kis-Balaton: Természetvédelmi Terület és Madár-rezervátum
Szigliget, Badacsony: kb. 30 km-re a Balaton északi partján
egyedi szépségű középkori vár, híres bortermelő vidék, borkóstolás, pincelátogatás,
hajókirándulások.
Csányi-tó, mindössze 3 km-re: horgászat és nyári édes-vízi fürdőzés,
közelben buggy és quad pálya, sárkányrepülés, sétarepülés.
Több helyszínen lovaglási lehetőség, lovas túrák.

Szerettel várjuk Önöket, látogassanak vissza hozzánk az idén is!

