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Szállás elfoglalására előzetes foglalással (min. 24 órával a szállás elfoglalás előtt) 
van lehetőség. A foglalást honlapunkon kezdeményezhetik leendő vendégeink. A 
szállás 16:00 – 20:00 óra között foglalható el, és távozás napján 10:00 óráig kérjük 
elhagyni. Az érkezési és távozási időszakot kérjük betartani. Előzetes egyeztetés 
mellett ettől el lehet térni. A szálláson (apartman házak és udvar) kizárólag 
bejelentkezett vendégeink tartózkodhatnak (vendégek részéről további vendégek 
fogadása nem lehetséges). Az érkezés napján a vendégeket regisztráljuk. 
 
Fizetés:a szállás kiegyenlítése a bejelentkezéssel egy időben lehetséges az előre 
egyeztetett fizetési eszköz szerint (készpénzben, vagy OTP, MKB, K&H SZÉP 
kártya). Bármilyen okból az Ön által előre lefoglalt időszak vége előtt távozik a 
szállásról, sajnos (a foglalási feltételek értelmében) nem áll módunkban a 
visszaigazolt szállásdíjat csökkenteni illetve visszafizetni. 
 
Internet használat: ingyenes wifi internet csatlakozási lehetőséget biztosítunk. 
Csatlakozási pontok: „orsegilaktanya” vagy „orsegilaktanya_3” (jelszó: laktanya3) 
 
Dohányzás: az épületek fokozottan tűzveszélyesek (parasztfödém és nádtető miatt) 
ezért kizárólag az udvaron, a kijelölt helyeken szabad a dohányozni. Tisztelettel 
megkérjük dohányzó Vendégeinket, hogy a tisztaság fenntartása érdekében, hogy a 
csikkeket ne szórják el. Az épületekben és azok bejáratától 5 méteren belül tilos a 
dohányzás! 
 
Berendezési tárgyak használata: kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű 
használatát. A szobák berendezését, beleértve a törölközőket, plédeket, ágyneműt, 
edényeket és egyéb eszközöket a házból kivinni tilos! A bútorokat átrendezni (ágyak, 
szekrények, függönyök, stb.) nem lehet.  
 
Takarítás: a szobákat a Vendégek kitakarítva tisztán kapják meg, 4 naponta a 
törölközőket cseréljük. Az ettől eltérő igényeknek természetesen eleget teszünk felár 
ellenében. Megkérjük a Vendégeket, hogy a tisztaság fenntartásának érdekében a 
vendégházakban váltócipőt használjanak. 
 
Hulladékkezelés: a ház minden helyiségében található szemetes, ami a Vendégek 
számára is használható. Szelektív gyűjtés műanyag, fém az erre kihelyezett 
tárolókba kerüljenek. 
 
Tűzrakás, bográcsozás: Tüzet rakni kizárólag a kijelölt helyen a mindenkori 
tűzvédelmi szabályok megtartásával - szélcsendben egy vödör oltóvíz bekészítésével 
- lehet. Tűzifát a szállásadó biztosít, grillezéshez faszenéről a vendégnek kell 
gondoskodni. Használat utána kérjük, a szemetet összeszedni a parazsat leönteni, 
az igénybevett eszközöket (bogrács, tárcsa, stb.) megtisztítani. 
 



Pajta használat: vendégeink a pajtát 10.000 Ft egyszeri díj ellenében használhatják. 
Az ott található konyha magánhasználatú. 
 
Házi kedvenceket sajnos nem tudunk fogadni. 
 
Tóka: Az udvar apartman házaktól távolabbi részében található egy kis (az 
Őrségben tókának nevezett) kis tó. A tó fürdésre nem alkalmas.  
A kisgyerekes vendégek figyelmét felhívjuk, hogy a balesetek elkerülése érdekében 
fokozottan figyeljenek a gyerekekre. 
A tókába semmilyen fadarabot, követ, egyebeket kérjük ne dobáljanak be. A tóka 
védett állatok élő- és itatóhelye! 
 
Egyéb: a Vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása miatt, a 
vendégházban 22-08 óra között tilos hangoskodni, hangosan zenét hallgatni, zenélni. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a tulajdonosnak nem áll módjában felelősséget vállalni és 
kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl: 
természeti csapás, jégeső, áramszünet stb.) 
A vendégház nem rendeltetésszerű használatából illetve a házirend megszegéséből 
származó károkért a Vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A Vendégek 
vagyontárgyiért a szállásadó felelősséget nem vállal! 

Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a Vendégek 
hibáján kívül tönkre megy vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet 
észlelnek az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek jelezni.  

Kellemes pihenést és jó kikapcsolódást kívánunk! 

Őrségi Lak-Tanya 

 

  



Pihenőterasz - dézsafürdő és szauna használata 

 

 A pihenőterszt kizárólag a dézsafürdő, és/vagy szauna igénybevételével 

együtt használható 

 A dézsafürdőt és szaunát vendégeink saját felelősségre használhatják 

 Kiskorú gyermekek csak szülői felügyelet mellett vehetik igénybe a 

teraszt  

 A dézsa vizét nyári időszakban ~ 35 C fokig fűtjük 

 Igénybevételnél figyelembe kell venni, a 2-5 órás (télen akár 5-12 óra) 

felfűtési szükségletet, ezért kérjük vendégeinket, hogy igényüket időben 

jelezni szíveskedjenek 

 A dézsában egy időben max. 4fő (kisebb gyerekkel max. 5 fő) 

tartózkodhat 

 A dézsában étkezni, italt fogyasztani nem lehet 

 Kérjük vegyék figyelembe, hogy a testen lévő zsíros/olajos krémek 

kioldódnak a vízben, ennek szűrésére nincs lehetőség. A dézsa 

igénybevétele előtt kérjük, vegyék igénybe a zuhanyzót 

 A dézsába ugrálni életveszélyes és szigorúan tilos 

 

Sósvizes a dézsafürdő! 

A dézsa vize ~5-6%-os sóoldatot tartalmaz (kb. 150 kg só). A vizet nem 

vegyszerezzük. A  

A só az erdélyi Parajdról származik, mely több mint 80 féle ásványi anyagot 

tartalmaz és 97%-os NaCl tartalma van, természetes állapotban kerül a 

dézsában (nem tartalmaz semmilyen adalékanyagokat).  

A sóban lévő természetes iszap (ez egy természetes olajeszenciát tartalmaz) 

sincs kivonva. Használat után a dézsában lerakódó finom iszapréteget láthatjuk. 

Fürdőzés közben ez felkavarodik, ettől lesz „zavaros” a fürdővíz.  

További információkat a parajdi sóról itt talál: http://www.parajdiso.hu/egy-

kincs-erdelybol 

 

http://www.parajdiso.hu/egy-kincs-erdelybol
http://www.parajdiso.hu/egy-kincs-erdelybol


Pozitív hatása miatt széles körben alkalmazzák terápiás kezelésre.  

 

Néhány főbb terület, ahol jótékony hatása bizonyított: 

immunrendszer erősítésére, légúti megbetegedések, légúti allergiák, asztma, 

nátha, hörghurutgyulladás, arcüreggyulladás, dohányzás okozta irritációk, 

szívritmuszavar, vérnyomás-szabályozás, alvászavar 

 

Ellenjavallott az alábbi betegségek esetén: 

szívproblémák, sebek, szteroid függőség, alkoholizmus, stb. 

Mindkét esetre az Interneten rengeteg szakirodalmat találni, konkrét kérdések 

esetén javasoljuk ezeket tanulmányozni. 

 

Árak 

A dézsafürdő és szauna díj ellenében vehetők igénybe. A mindenkori árakat a 

honlapunkon tüntetjük fel. 

 

A nem tervezett, soron kívüli vízcsere – amennyiben a vendég hibája miatt 

válik szükségessé - 30.000 Ft (nyár) – 40.000 Ft(tél). 


