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Révfülöp

Hotel Révfülöp

800 m

0m

FREE

Elhelyezkedés
Révfülöp hangulatos település a Balaton északi partján. A közvetlenül a vízpart
mellett elhelyezkedő ifjúsági hotel várja a nyári táborokat, edzőtáborozó csoportokat! Strandolásra a szomszédos strandon nyílik lehetőség!
Elhelyezés
A többszintes épületben 54 db saját zuhanyzós, erkélyes szoba található. Az elhelyezés 3-4 ágyas, balatoni panorámás szobákban, illetve 6 fős emeletes ágyas
szobákban történik, a legfelsőbb szinten családi szobák kerültek kialakításra (felárral számolandó). Lift van az épületben, melyet a családi szobába érkező vendégek
használhatnak. Kísérőknek korlátozottan 2-3 ágyas szobák is rendelkezésre állnak!
Hűtő a folyosón szintenként található.
Étkezés
A szállás csak teljes ellátással vagy félpanzióval vehető igénybe. Az étkezés helyben biztosított. A reggeli kontinentális, az ebéd két féle menüből választható, míg
a vacsora meleg egytálétel. Egyedi étkezési igények, speciális étrendek előzetes
egyeztetés szerint nem jelentenek problémát, ezt kérjük mindig előre jelezni.
Edzőtáboroknak
Az iskola tornacsarnoka ad megfelelő edzésfeltételeket küzdősport, tánc edzéseknek. A parketta borítású terem mellett bitumenes sportpálya is van. Labdarúgócsapatoknak, edzőtáboroknak a közeli sportpálya közvetlen Balaton-parti elhelyezkedésével egyedi hangulatot teremt. Helyben egy kőpadlós terem vehető igénybe.
Az épületben büfé üzemel.
környezet
Adottságának köszönhetően a nyári táborozóknak, a strandolás, a kerékpározás,
a túrázás szerelmeseinek is jó választás lehet. Helyben a part fürdésre alkalmas, de
nem kijelölt strand, ahol napozóstég került elhelyezésre. A község strandja mindössze 150m-re található.
A szállást elsősorban ifjúsági táborok, edzőtáborok, nyári táborok részére ajánljuk!
Ft/fő/éj (18 éves korig)

Előszezon

Főszezon

Szállás reggelivel

3000

4000

Szállás + napi 3x étkezés

4900

5500

8
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Nyitva: egész évben
Szállás

típusa:

ifjúsági hotel

Férőhely: 290 fő


3-4-6 ágyas szobák erkéllyel (szimpla és

emeletes ágyak vegyesen)
Minden szobában vizesblokk (zuhanyzó,
wc), szintenként hűtő
WiFi: van
Különterem:


80 m2-es parkettás terem

Labdarúgópálya: 400m-re (3000 Ft/óra)
Tornaterem: 24x12m-es parkettás tornaterem 900m-re, 4500 Ft/óra
Egyéb: szabadtéri füves terület, szabad
idős lábtenisz pálya, napozó stég
Kedvezmények:


Minden 21. fő ingyenes!

Balatoni hajókedvezmény: 10 % hajó

kedvezmény sétahajókra és menetrend
szerinti hajókra

Ifa: 400 Ft/fő/éj (18 év felett)
Web: http://www.edzotaborok.hu/revfulop.html

