Balaton

e-mail: sporthotelsiofok@gmail.com • Tel: 30/309-5286

Siófok

Touring & Sport Hotel

100 m

600 m

FREE

Elhelyezés
Siófok nyugati részén, Balatonszéplak városrészben található teljesen felújított ifjúsági hotelünk. Az új nyílászárókkal, felújított szobákkal rendelkező szálláson többnyire saját vizesblokkos szobák lettek kialakítva (szintenként 6 db mosdókagylós
szoba található, melyekhez közös zuhanyzó tartozik).

Nyitva: május–szeptember közepe
Szállás

típusa:

ifjúsági hotel

Férőhely: 110 fő
Saját vizesblokkal (zuhanyzó, wc):

5 db 1 ágyas szoba

3 db 3 ágyas szoba

15 db 4 ágyas szoba
Mosdókagylóval (közös vizesblokk):

18 db 2 ágyas szoba
WiFi: van
Különterem: 56 m -es parkettás terem
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Csarnok: 40x20 m-es parkettás sportcsarnok 900m-re (8-10e Ft/óra)
Egyéb:


strandkézilabda pálya helyben (31x18 m)

40x20 m-es műfüves focipálya 900 m-re

Kedvezmények:


Minden 21. fő ingyenes!

Balatoni hajókedvezmény: 10 % hajó

kedvezmény sétahajókra és menetrend
szerinti hajókra

Ifa: 400 Ft/fő/éj (18 év felett)
Web: h
 ttp://www.edzotaborok.hu/siofok_hotel.html

Étkezés
Étkezés helyben, melegkonyhával rendelkező 60 fős étkezőben. Az étkezőhöz közvetlenül csatlakozik a 24 férőhelyes hangulatos fedett terasz, valamint az 56m2-es
parkettás különterem. Az étkezés büfés reggelit, kétfogásos ebédet és egyfogásos
vacsorát tartalmaz. Igény esetén csak reggeli vagy félpanzió is kérhető.
Edzőtáboroknak
Saját strandfoci-, strandkézilabda pálya található az épület előtt. Tánctáboroknak,
edzőtáboroknak rendelkezésre áll az 56m2-es parkettás különterem. Szabvány méretekkel rendelkező parkettás sportcsarnok kb. 900 m-re (valamennyi teremsportág részére alkalmas). Labdarúgócsapatoknak műfüves kispálya, valamint távolabb
labdarúgópálya is igénybe vehető.
környezet
Siófok számtalan kikapcsolódási lehetőséget kínál, hogy a táborozás kellemesen teljen. Strandolásra a 600 m-re található szabad strandok adnak lehetőséget. A gyerekek nagy örömére a szomszédságban cirkusz és vidámpark üzemel.
A szálloda előtt megálló vonattal pár perc alatt eljuthatunk Siófok Aranypartjára,
vagy Zamárdiba, ahol kalandpark, gokart pálya várhat ránk!
Ft/fő/éj (18 éves korig)

Előszezon

Főszezon

mosdós
szoba

zuhanyzós
szoba

Szállás

3000

4000

4000

5000

Szállás + napi 3x étkezés

5500

6500

6500

7500

(Felnőtt csoport egyedi árral.)

kalkuláció - Fó´szezon, teljes ellátással
5nap/4éj
6nap/5éj
7nap/6éj

26 000 Ft/fó´
32 500 Ft/fó´
39 000 Ft/fó´

30 000 Ft/fó´
37 500 Ft/fó´
45 000 Ft/fó´

mosdós zuhanyzós
szoba
szoba

3000.forinttól
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