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 Tárgy: Vendégházunk bemutatkozása, ötletek osztálykirándulások szervezéséhez  

 

Tisztelt Asszonyom, Uram! 

 

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam Vendégházunkat, amely az Őrségi Nemzeti 

Park szívében, Ispánkon helyezkedik el. Vendégházunk az egyik legkedveltebb hely iskolai 

osztályok, homogén csoportok és családok körében, mivel befogadóképességével a környék 

legnagyobb vendégházának számít (70 férőhellyel, amelyből 27 főt korszerű apartmanokban 

tudunk fogadni). 7 db apartmanunk közül 6 db 4 ágyas, egy pedig 3 ágyas, akadálymentesített, 

melyek mindegyike külön fürdőszobával (zuhanyzóval, mellékhelyiséggel), konyhával 

(mosogatótálcával, hűtőgéppel, elektromos főzőlappal, vízforralóval) rendelkezik. 

A turistaszálláson az ágyak alacsonyak, kifejezetten azért, hogy a csoportban érkező, kisebb 

gyermekeket is biztonságosan el tudjuk szállásolni. A turistaszállásunk szintén rendelkezik a 

mellékhelyiségekkel, újonnan épített zuhanyzókkal, hűtőszekrényekkel, amelyek mindegyike 

közös használatú. 

A ház hatalmas területen, erdő mellett helyezkedik el, amely kiváló lehetőséget nyújt a 

játékokhoz, vetélkedőkhöz. Udvarunkon található egy kemence, egy korongozó, mindkettőt tető 

fedi, ezek ingyenesen használhatók (alapanyagot a vendég biztosítja, igény esetén segítséget 

nyújtunk), valamint egy szalonnasütő-bográcsozó hely, padokkal. Konyhánk magyaros, valamint 

őrségi tájjellegű ételeket is kínál, amely szolgáltatásunk kizárólag szállóvendégeink igényeit 

hivatott kielégíteni. Vendégházunknál megtalálható még: kültéri nagyméretű trambulin, kültéri 

ping-pong asztal, kerékpár kölcsönzési lehetőség, ingyenes Wi-Fi. 

Mindezek mellett számos tanfolyamnak, előadásnak ad otthont a tavalyi év során átadásra 

került épületünk, amely konferenciateremmel és hatalmas ebédlővel is bővült. Igény esetén 

ebédlőnk is alkalmas rendezvények lebonyolítására. 

Az Őrségi Nemzeti Park kiváló alkalmat nyújt a kerékpározáshoz, túrázáshoz, a tökmagolaj, 

kecskesajt és egyéb helyi termékek készítésének megismeréséhez, kézműveskedéshez, valamint 

lovaskocsizáshoz, a Nemzeti Park élővilágának megismeréséhez. Környékünkön két tó is 

található: a Hársas és a Vadása, amelyben kisebb gyermekek is biztonságosan fürdőzhetnek. 

 



A Vendégháztól 30 km-re található az osztrák határ, onnan nem messze a Styrassic Park 

(dinoszaurusz park), valamint több vár (Güssing, Riegersburg, stb.), amelyek élményekben 

gazdag napokat kínálnak gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Idén közkedveltek voltunk 

jógázó, gombázó csoportok körében, valamint általános iskolai osztályok is ellátogattak hozzánk. 

A turistaosztály alapára: 2800 Ft/fő/éjszaka+ÁFA+IFA (18 éves kor alatt, a tanulók mentesülnek 

az IFA fizetése alól), az étkezés ára: 1000 Ft/fő/étkezés+ÁFA.  

15 fő feletti csoportok részére, minimum három éjszakás tartózkodás esetén, a szállás árából 

kedvezményt tudunk biztosítani. 

Jelen ajánlat 2016. április 30-ig érvényes, ünnepnapok kivételével.  

A szabad időpontok, és személyre szabottabb árajánlat céljából kérjük, keressen minket alábbi 

elérhetőségeink egyikén! 

E-mail: arkanumvendeghazispank@gmail.com 

Telefonszám: 06-94/428-097  

Mobiltelefon: 06-30/350-3127 

Reméljük, Vendégházunk felkeltette figyelmüket, és nemsokára vendégeink között 

üdvözölhetjük Önöket és tanítványaikat! 

Mellékletek: képek Vendégházunkról és környékéről. 

         Ispánk, 2016. január 20. 

 

Szívélyes üdvözlettel: 

Az Arkánum Vendégház csapata 
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Melléklet: képek az Arkánum Vendégházról és környékéről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


