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SZÁLLÁSHELYEK  
Szálláshely neve Csillagvirág Vendégház 

Szálláshely típusa Vendégház 

Cím 2833 Vértestolna, Petőfi S. u. 59. 

Kapcsolattartó Kozáriné Szám Csilla 

Telefon 30 / 385 2118 

E-mail info@csillagviragvendeghaz.hu  

Web http://www.csillagviragvendeghaz.hu/ 

megközelítés  
Akadálymentes megközelítés lehetséges-e? igen, autóval 

Távolság akadálymentes közlekedésű állomástól  
bejárat (apartman) 82cm 

Bejárati ajtó szélessége (cm)  
Recepciós pult magassága (cm)  
Liftek száma (cm)  
Liftajtó szélessége (cm)  
Liftkabin mélysége (cm)  
étterem nincs 

Tágasság (kerekesszékes közlekedéshez, i/n)  
Van-e mozgássérült mosdó az étteremnél?  
Büférendszerű vagy felszolgálós az étkezés?  
wellness nincs 

Van-e mozgássérült mosdó/öltöző a wellness részlegnél?  
Van-e beemelő a medencé(k)be?  
Milyen egyéb wellness szolgáltatások akadálymentesek?  
szoba (apartman)  
Akadálymentes szobák száma 1 db  (összesen 3 + a másik házban még 3) 

Akadálymentes szobák típusa apartman 

A szobaajtó befelé vagy kifelé nyílik befelé 
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A szobaajtó szélessége (cm) 82 cm 

Nappaliban kihúzható  ágy magassága (cm) 42 cm 

Az ágy szélessége (cm) 150 

Van-e rés az ágy alatt, ha igen, mekkora (cm) nincs 

Mekkora hely van az ágy mellett? (cm) balra nincs, jobbra sok 

Van-e lámpa(kapcsoló) az ágy mellett? nincs 

Van-e telefon (vagy vészjelző) az ágy mellett? nincs 

Van-e balkon/terasz? 
van egy fedett tornácos folyosó, közös terasz,  
udvar  

hálószoba 1 dupla + 1 szimpla ágy 

ágy magassága (cm) 48 cm 

Az ágy szélessége (cm) 180 

Van-e rés az ágy alatt, ha igen, mekkora (cm) van, 20 cm 

Mekkora hely van az ágy mellett? (cm) kb. 70-70 cm, mozgatható 

Van-e lámpa(kapcsoló) az ágy mellett? van 

Van-e telefon (vagy vészjelző) az ágy mellett? nincs 

fürdőszoba  
Fürdőszobaajtó szélessége (cm) 80 cm 

Kifelé vagy befelé nyílik? tolóajtó 

WC magassága (cm) 42 cm 
Van-e hely a WC bal v. jobb oldalán hely a 
kerekesszéknek? jobbra 110 cm 

Van-e kapaszkodó a WC-nél? (jobb/bal/mindkét oldal) bal oldalon 

Lehet-e fel/lehajtani őket? nem 

Perem nélküli zuhanyozó van? igen 

Fürdőkád (beemelővel) van? nincs 

Kapaszkodó a zuhanyzóban van-e és hány db? 2 db 

Melyik oldalon van(nak) a kapaszkodó(k)?  jobb o. 1 vízszintes, 1 függőleges 

Van-e fürdőszék a zuhanyzóban? nincs 

Magassága/szélessége/mélysége (cm)   
Kézmosó magassága (cm) 72 
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Vészjelző nincs 

Árkategória  
Mennyibe kerül éjszakánként az akadálymentes szoba 
(min. ár) 14.400,- Ft. 

egyéb szolgáltatások  
Vannak-e egyéb ak.mentes szolgáltatások/programok a szálláshelyen? 

Vannak-e ak.mentes kulturális/szórakoztató programok a közelben? 

Vannak-e ak. mentes éttermek/bárok/borospincék a közelben? 

Milyen szabadidős tevékenységeket ajánlana az Önökhöz 
látogató fogyatékossággal élő vendégeknek? 

Tatán a Fényes Tanösvény, Süttő-Tardos között a 
lombkorona tanösvény 

Egyéb megjegyzések, javaslatok 

2 vendégház van, több apartmannal, egy harmadik 
vendégház épülőben, ott is tervben van a.m. 
apartman kialakítása. Ennek átadása 2021 nyarára 
várható. 

 
 
            
 


