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                                  Szállásigénylő lap 

 

Kongresszus résztvevői a szobafoglalásukat egyénileg tehetik meg a szálloda 

saját on-line foglalási rendszerén keresztül illetve telefonon.  

 

A szállás az Alsópáhok Kolping Hotel 
****

-ben található -ami egyben a 

kongresszus helyszíne is. 
 

Cím : 8394  Alsópáhok Fő út 120.  
 www.kolping.hotel.hu 
Szobafoglalás : Email. sales@kolping.hotel.hu 

                         Tel.:83/344-143,  83/344-281, 83/344-282 
 

Alsópáhok :Hévíztől 1, Keszthelytől 6 km-re  helyezkedik el Zalaegerszeg irányában, a 75-ös 

főút közelében. A falu kb. 200 kilométerre fekszik Budapesttől. A szálloda bejárata az alsópáhoki 

templom mellett található. 

 GPS koordinátái:N 46°46’27.65" ,  E 17°10’14.33" 

 

Regisztrált kongresszusi résztvevőknek kedvezményes áron biztosít a szálloda 

elhelyezést.  

 

Kérjük a szobafoglalásokat  2013 március 17-ig megtenni!Ezt követően a 

szálloda már csak a szabad  kapacitás függvényében biztosít szállást a kongresszus 

résztvevőinek. 

 

Szállásdíjak: 
     I. kategória:Kétágyas szobák és apartmanok                   12500Ft/fő/éj reggelis ellátással      

 (2fő/szoba esetén) 

 

II. kategória:bioházakban                                                8400Ft/fő/éj/reggelis ellátással          

(min4fő/ház esetén) 

      Egyágyas felár:                                                        1.kategóriába : 3500 Ft /fő/éj 

      Családi kedvezményes elhelyezésre van lehetőség. 

 

http://www.kolping.hotel.hu/
mailto:sales@kolping.hotel.hu
http://www.alsopahok.hu/


 
I. kategóriás szobák, apartmanok alapfelszereltsége: 

 nemdohányzó szobakialakítás 

 a szobákban kártyapihentető gondoskodik az energiatakarékosságról, így amikor a vendégek 

elhagyják a szobát, kényelmesen, egy mozdulattal lekapcsolhatják a világítást 

 szobák jelentős részéhez terasz tartozik 

 a biztonságról többek között szobák érintésvédelmi dugaljakkal gondoskodtunk (van ahol beépített, 

van ahol látszó felületen) 

 minikonyha a szobákban: minibár, mikrohullámú sütő 

 LED tv, laptop széf, telefon 

 fürdőszoba zuhanyzóval, wc-vel, hajszárítóval 

 felnőttek számára fürdőköpeny 

 

II. kategóriás bioházak alapfelszereltsége: 

 A házak vályogból készültek, nádtetővel borítottak, natúr, viaszolt bútorokkal berendezettek. A 

speciális építőanyagnak köszönheti egyedi klímáját, ami allergiásoknak is ideális. 

 Összesen 6 ágy és egy kétszemélyes kanapé van a három hálószobában.  

 A ház különleges dísze a lakókonyhában található kemence/ cserépkályha. 

 Telefon és LCD Tv a lakókonyhában található, a hálószobák „TV-mentesek". 

 A lakókonyhát 2 főzőlapos tűzhellyel, mosogatóval, hűtőszekrénnyel, kávéfőzővel valamint 

edényekkel szereltük fel. 

 Szintenként külön fürdőszoba (az emeleti minden esetben zuhanyzós, a földszinti néhány esetben 

kádas.) A földszinten külön helyiségben, az emeleten a fürdőszobában található a WC. 

 Létszámnak megfelelő fürdőköntöst biztosítunk 

 

A szobák  érkezés napján 14 órától  , a bioházak 16 órától foglalhatók el. 

Távozás napján a szobákat 10 óráig kell elhagyni. 

A szálloda akadálymentesített szobákkal is rendelkezik, szobafoglaláskor ezen 

igényt kérjük külön jelezni.  


