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SZÁLLÁSHELYEK  

Szálláshely neve Kakukk Panzió 

Szálláshely típusa panzió 

Cím 8443 Bánd, Petőfi Sándor utca 82. 

Kapcsolattartó  

Telefon 70/679 4900 

E-mail info@kakukkvendeglopanzio.hu 

Web https://kakukkvendeglopanzio.hu/ 

megközelítés  

Akadálymentes megközelítés lehetséges-e? igen 

Távolság akadálymentes közlekedésű állomástól  

bejárat   

Bejárati ajtó szélessége (cm)  

Recepciós pult magassága (cm)  

Liftek száma (cm)  

Liftajtó szélessége (cm)  

Liftkabin mélysége (cm)  

étterem NEM A.M. 

Tágasság (kerekesszékes közlekedéshez, i/n)  

Van-e mozgássérült mosdó az étteremnél?  

Büférendszerű vagy felszolgálós az étkezés?  

wellness  
Van-e mozgássérült mosdó/öltöző a wellness 
részlegnél?  

Van-e beemelő a medencé(k)be?  
Milyen egyéb wellness szolgáltatások 
akadálymentesek?  

szoba  

Akadálymentes szobák száma 1 DB 

Akadálymentes szobák típusa 2 db szimpla ágy 
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A szobaajtó befelé vagy kifelé nyílik befelé 

A szobaajtó szélessége (cm) 100 cm 

Az ágy magassága (cm) 53 cm 

Az ágy szélessége (cm) 90 cm 

Van-e rés az ágy alatt, ha igen, mekkora (cm) 10 cm 

Mekkora hely van az ágy mellett? (cm) L alakban elrendezett ágyak között van elég 

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

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

Van-e balkon/terasz? van, de lépcsős 

Ajtó szélessége  

Küszöb magassága  

fürdőszoba  

Fürdőszobaajtó szélessége (cm) 95 cm 

Kifelé vagy befelé nyílik? kifelé 

WC magassága (cm) 42 cm 

Van-e hely a WC bal v. jobb oldalán hely a 
kerekesszéknek? szemből jobbra sok, balra nincs 

Van-e kapaszkodó a WC-nél? (jobb/bal/mindkét 
oldal) szemből baloldali fix, a jobb felhajtható 

 van vészcsengő 

Perem nélküli zuhanyozó van? 
igen, a f.szék és a mosdó között 80 cm a hely, kifelé 
150 cm 

Fürdőkád (beemelővel) van?  

Kapaszkodó a zuhanyzóban van-e és hány db? zuhany alatt L alakban 

Melyik oldalon van(nak) a kapaszkodó(k)?  

Van-e fürdőszék a zuhanyzóban? igen 

Magassága/szélessége/mélysége (cm) 52x42x39 cm 

Kézmosó magassága (cm) 83 cm 
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Árkategória 
szoba/éj forintban 

 

 
15.000 Ft-tól/éj 

 

  

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? Apicius Kávézó, Herend 

Milyen szabadidős tevékenységeket ajánlana az 
Önökhöz látogató fogyatékossággal élő 
vendégeknek? Minimanufaktúra, Herend; 

Egyéb megjegyzések, javaslatok  

  
 


