# 957, BALATONFüREDEN KöZVETLEN
VíZPARTI öNáLLó NYARALó STéGGEL,
CSóNAKKAL MAX. 8+2 F?NEK KIADó

Kiadó. 125.925 Ft /éj

Tüskésalja u. 17., 8230, Veszprém, Magyarorág

ALAP INFORMáCIóK:
Szoba
: 5
Nyaralóvend : 10
ég
Hálószoba : 4

A Balaton északi partján, Balatonfüred-Csopakon, családias Balaton parti nyaraló kiadó max. 8+2 f? részére.
Mindkét szint klimatizált. Az ízlésesen berendezett vízparti nyaraló parkosított kerttel, kerti bútorokkal,
csónakkal, stéggel várja a vendégeit. A nyaraló saját partszakasza biztosítja a gyönyör? panorámát. Az
emeleti teraszról és stégr?l gyönyörködhetünk a Tihanyi félsziget és a déli part panorámájában, a Tagore
sétány mindössze 15 perc séta!
Nyaraló azonosító: 957 NTAK azonosító: MA19015103 Az online foglalás jelenleg technikai okok miatt
nem m?ködik, kérem foglaljon telefonon vagy emailben. Árak 2021: Id?szak kezdete Id?szak vége
Szállás/éj
Turnus Április 1. Április 23. 173 EUR, min. 3 éj 7. f?t?l +30 EUR/f?/éj Április 24.
Május 23. 230 EUR, min. 4 éj 7. f?t?l +30 EUR/f?/éj Május 24. Június 17. 288 EUR, min. 5 éj7. f?t?l +30
EUR/f?/éj
Június 18. Szeptember 5. 345 EUR, min. 7 éj Szombat 7. f?t?l +30 EUR/f?/éj Szeptember 6.
Október 3. 230 EUR, min. 4 éj 7. f?t?l +30 EUR/f?/éj
Október 4. November 1. 173 EUR, min. 3 éj7. f?t?l
+30 EUR/f?/éj Kaució: 500 EUR El?leg: 50% Végtakarítás: 100 EUR A szállásdíj az idegenforgalmi adót
nem tartalmazza. Háziállat alapvet?en nem hozható, ha valaki mégis szeretné, akkor el?zetes egyeztetést
követ?en max. 5kg-os kutya hozható. Parkolás a nyaraló zárt udvarában lehetséges. A szállás
ágynem?huzatot, konyharuhát, törölköz?t, strandtörölköz?t biztosít. Vitorlás 70 EUR/nap összegért
bérelhet?. El?zetes egyeztetés szükséges. A tulajdonos nem tartózkodik a nyaraló területén. Dohányzás
kizárólag a teraszon. A szállásdíj a f?tést-h?tést(klíma) 50 KWh/éj-ig tartalmazza. SZÉP kártya: nem fogad el
A lemondási díj a befizetett összeg 100%-a kivéve Foglalási feltételek változása Covid-19 A felújított,
közvetlen vízparti nyaralóházban mindent megtalál, ami egy tökéletes nyaraláshoz szükséges. A ház saját
stéggel és csodálatos balatoni panorámával max. 10 f? részére kiadó. Ideális családok és baráti társaságok
részére. A közvetlen vízparti nyaralóház Füred központjától 2 km, a Tagore sétány 1,3 km, bolt, étterem 1-2
km-en belül található, a Tagore sétány mindössze 15 perc séta! A Balaton északi partján, BalatonfüredCsopakon, ideális környezetben található vízparti nyaraló max. 8+2 vendég részére nyújt szállást. Mindkét
szint klimatizált. A kiadó vízparti nyaraló parkosított kerttel, kerti bútorokkal, csónakkal, stéggel várja a
vendégeit. A nyaraló saját partszakasza biztosítja a gyönyör? panorámát. Az emeleti napozóteraszról és
stégr?l gyönyörködhetünk a déli part panorámájában. Az önálló, f?thet? balatoni vízparti nyaralóvilla el?tt
nádas van. 40 m-es nyél vezet ki a stéghez. A 20 nm-es stégnél a vízmélység kb. 1.8 m, horgászatra és
napozásra is használhatják a nyaralóvendégek. Vitorlás (16 láb) 70 EUR/nap áron akár a nyaralás teljes
idejére bérelhet?. El?zetes egyeztetés szükséges. A balatoni nyaraló teljesen felújított, 2 szintes, hangulatos
könny?szerkezetes épület, két szintje összesen 120 nm területtel rendelkezik. A nyaraló nyílászáróin spaletta

INGATLAN INFORMáCIóK:
Négyzetméte : 120
r
Telek méret : 900
HáZ INFORMáCIóK:
Építés éve
: 1985
Felújítás éve
: 0
Ház stílus
: Önálló nyaraló
Szint/emelet
: 1
Floor area (Lower) : 0
Floor area (Main
: 0
Level)
Floor area (Upper)
: 0
Floor area (Total)
: 0
KéNYELMI SZOLGáLTATáSOK:
Kiadó szállás jellemz?i: Földszint,Internet,
Kábeltévé,Kertkapcsolat,Mosogatógép,Gyer
ekbarát,Erkély/Terasz,Balatoni teljes panorá
ma,Klimatizált,Napozóágy,Mosógép,Balato
nra rálátás,
Kiadó szállás szolgáltatások: Horgászati
lehet?ség,Kocsibeálló/garázs,
Eladó/Kiadó ingatlan távolsága a
Balatontól: Balaton part mellett közvetlen
,Balaton 50m belül ,Balaton 100m

és szúnyogháló van. A vízparti nyaraló villa földszintjén amerikaikonyha-nappali, toalett és egy részben
fedett 40 nm-es terasz található. A konyha teljesen felszerelt, mosogatógép, mosógép, fagyasztós
h?t?szekrény, kerámia f?z?lap, villany süt?, vízforraló, kapszulás, kotyogós és filteres kávéf?z?, edények,
ev?eszközök stb. állnak rendelkezésre. A nappaliban a kényelmes esti pihenést, nyitható 2 személyes kanapé,
LCD TV szolgálja.A balatonparti szállás fels? szintjén 4 hálószoba, található, mindegyik 160x200 cm-es
franciaággyal. Az emeleten kádas fürd?szoba van és egy külön toalett. hajszárító, vasaló, vasalódeszka,
porszívó, mosógép van. Vezetékes internet és WIFI ingyenesen használható. A füredi vízparti kiadó nyaraló
kertjében kerti bútorok, pad, hintaágy, dupla napágy, csónak, esti hangulatos f?zésekhez grillsüt?,
t?zrakóhely bográccsal áll a nyaralóvendégek rendelkezésére. Egy férfi és egy n?i kerékpár. Kicsiknek
mászófal, csúszda, hinta-center, pancsoló. Parkolás a nyaraló zárt udvarában lehetséges.A tulajdonos nem
tartózkodik a nyaraló területén.A sátor használata nem lehetséges.A szállás ágynem?huzatot biztosít,
konyharuhát, törölköz?t, strandtörölköz?t biztosít.Dohányzás kizárólag a teraszon.A szállásdíj a f?tésth?tést(klíma) 50 KWh/éj-ig tartalmazza.Vitorlás (16 láb) 70 EUR/nap áron akár a nyaralás teljes idejére
bérelhet?. El?zetes egyeztetés szükséges.A nyaraló szilveszterre, partikra nem kiadó.
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belül,Balaton 250m belül,Balaton 500m
belül,Balaton 500m távolabb,Balaton 1000m
távolabb,
KöRNYéK:
Szupermarket
Park
Mozi
Balaton-part
Kávézó
Buszmegálló
Vasútállomás
Kórház
Városközpont
Bevásárló
központ
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5 Perc Autóval
3 Perc Gyalog
5 Perc Gyalog
1 Perc Gyalog
20 Perc Gyalog
5 Perc Gyalog
5 Perc Gyalog
5 Perc Autóval
5 Perc Autóval
5 Perc Autóval

