
Az apartmanok általános felszereltsége:

Tűzhely  (gázláng és elektromos) a sütő elektromos

Vízforraló ,Kotyogós kávéfőző, Kenyérpirító

Tiszta ágynemű (meleg takaró is), törölköző, konyhai, törlő kendő

Szelektív hulladék gyűjtés van, arra kérünk mindenkit ezt tartsa tiszteletben.

Szállás Árlista 2023

Edények, poharak, csészék, evő- és főzőeszközök

Hűtőszekrény fagyasztó résszel .

A szálláshoz hozzá kell számolni: 15€/fő foglalási díj ./5€/nap klíma használat.                      Kiállítunk egy 

vouchert aminek a 40% át elkell utalni 3 napon belül, ezzel véglegesítjük a foglalást. A fenn maradó 

összeget a helyszínen Euróban, illetve átutalással is lehet fizetni. Minimálisan foglalható éjszakák száma 3 

. Este 11 órától arra kérünk mindenkit hogy csendesebben vigadjon, ez alapvetően egy búvárbázis és az 

első merülések már 8:00 -tól indulnak. A merüléseken nem ajánlott sem ittasan sem fáradtan megjelenni.

Elő- és utószezon (2023.01.01-től  2023.06.19-ig és 2023.09.01-től -2023.12.31-ig)

Főszezon (2023.06.20-től 2023.08.31-ig)



I. apartman 4+2 fős alsószinten

    100 €/éjszaka/apartman (elő- és utószezonban)

    132€/éjszaka/apartman (főszezonban)

Konyha Terasz

Fürdő Hátsó szoba

Nappali szobaajtókkal Fedett Terasz rész

Az apartmanban van konyha étkezővel (amiben van egy kihúzható ágy), két 

hálószoba (egy franciaágyas és egy kétágyas), Fürdőszoba káddal, rendkívül 

nagy terasz grillsütővel



II. apartman 9 fős a középső szinten

  165€/éjszaka/apartman (elő- és utószezonban)

  210€/éjszaka/apartman (főszezonban)

Nappali es a konyharész

Tengerre néző kétágyas Tengerre néző 3 ágyas

Kétágyas Hátsó szoba Franciaágyas Hátsó szoba

Mosdó Terasz a tengerre néző szobáknál

Az apartmanban van konyha étkezővel, 4 hálószoba (2 tengerre, 2 kertre 

néző, 2 Fürdőszoba zuhanyzóval, 3 terasz (egyik a tengerpartra néző 

szobákhoz tartozik, a második a kert és a hátsó szobák között, a harmadik 

pedig az apartman bejáratánál 



III.apartman 4 fős a felső szinten

  66€/ éjszaka/apartman (elő és utószezonban)

   100 €/ éjszaka/apartman (főszezonban)

Étkező Konyha Oldalsó és kerti teraszok tájolása

Francia ágyas szoba Kétágyas szoba

Az apartman a legfelső szinten van. Található benne konyha étkezővel, 2 

hálószoba  2 kertre néző, 1 Fürdőszoba zuhanyzóval, 3 terasz -2 kertre néző a 

harmadik pedig az apartman bejáratánál innen látszik a tenger. A 

legcsendesebb apartmanunk mert nem lakik feletted senki.






