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2018.01.15-től érvényes Árjegyzék 

 
 

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a szállás megközelítésére csak gyalogosan van 

lehetőség! 

 

I. Bakancsos szállás: 
max férőhelyek száma 20 fő, összesen 3 db szobában (6+6+8 férőhelyesek a szobák) 

 

Egyéni bejelentkezés (szállásdíj) esetén:  3.800 Ft/fő/éj 

(a szállóvendégnek – adott esetben -  vállalnia szükséges együtt tartózkodást más, idegen vendégekkel 

egy szobában) 

Kiemelt időszakban*: 4. 400 Ft/fő/éj 

 

Teljes szoba lefoglalása esetén: 6 fős szoba esetén: 21.000 Ft/éj 

 8 fős szoba esetén: 28.000 Ft/éj 

 

Teljes bakancsos rész bérlése:  70.000 Ft/éj (Kaució 20.000 Ft) 

(Fenti árak tartalmazzák a lepedő használatát.) 

 

Kiemelt időszakban a teljes bakancsos rész*: 72 000 Ft/éj 

 

 

II. Matrac szállás: 
max férőhelyek száma 19 fő, összesen 2 db szobában (9-10 férőhelyesek a szobák) 

 

Felnőttek részére: 3.200.- Ft/fő/éj 

Felnőtteknek kiemelt időszakban*: 3. 800 Ft/fő/éj 

Gyerekek részére (6-14 kor között):  2.500.- Ft/fő/éj 

 

Teljes matracszállás bérlése:  52.000 Ft/éj (Kaució 20.000 Ft) 

Kiemelt időszakban a teljes matracszállás*: 66 000 Ft/éj 

 

A Kútbereki ház teljes bérlése (bakancsos szállás + matracszállás) táborhely nélkül: 110.000 Ft/éj 

Kiemelt időszakban a ház teljes bérlése *: 120 000 Ft/éj 

 

A Kútbereki ház és a táborhely együttes bérlése (kiemelt időszakban is): 140.000 Ft/éj 

 

Fenti árak tartalmazzák a lepedő használatát. 

 

* kiemelt időszakok: március 1-október 31. között a hétvégi napok péntektől-vasárnapig, illetve 

március 15, Húsvét péntektől hétfőig, május 1, Pünkösd, augusztus 20, október 23, november 1, 

december 24-26, december 30-31, január 1., és ezekhez az ünnepekhez kapcsolódó hosszú hétvégék 

 

III. Sátorhelyek bérlése (az épület ez esetben nem használható): 

 

Nomád sátorhely: 500 Ft/fő/éj (vízvételi lehetőséggel) 

Sátorhely: 1.500 Ft/fő/éj (vizes blokk használattal) 

Sátor bérlése:  6.000 Ft/db/éj 

 

 



KEDVEZMÉNYEK - csak egyéni szállásdíjra vonatkozik, más kedvezménnyel és teljes ház, illetve 

lakrész bérléssel össze nem vonható, és kiemelt időszakban nem érvényesíthető. A matracszállásra és a 

táborhelyre a kedvezmény nem vonatkozik! 

 

Gyermekeknek 6 év alatt ingyenes 

Családi kedvezmény (két szülő és egy, vagy annál több gyermek esetén): 10% 

 

Országos Erdészeti Egyesület Tagsági kártya: 10% 

NFA (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet): 20 % 
 

 

Egyéb díjak: 

 

Ágynemű garnitúra (paplan/párna/huzat): 1.000 Ft/fő/garnitúra 

 

Aggregátor használat: 1000 Ft/üzemóra 

(több vendég/csoport esetén az aggregátor használat megosztásának rendjét a házirend tartalmazza) 

 

A fűtéshez és a meleg víz előállításához szükséges fáért külön díjat nem kell fizetni, azt a szállásdíj 

tartalmazza. 

A szobaleltár szerint a szobához tartozó eszközök pótlását, esetleges megrongálódás, eltűnés esetén, a 

leltárban foglalt árakon a vendég köteles megtéríteni. 

 

Idegenforgalmi adó nincs! 

 

Fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

www.erdeihazak.hu 

 

http://www.erdeihazak.hu/

