
Tudnivalók erdei szállásainkról 
 

A Remete-lak, a Hódos-ház, a Bevackol-lak és a Cucu-lak szálláshelyek  
Somogy megyében, Niklán (Hódoshát) a Rákóczi u. 33. szám alatt találhatóak.  

 
Minimum foglalás: 2 éjszaka 

Június – Július – Augusztus hónapokban a minimum foglalás: 3 éjszaka 
A felsorolt hónapokban is lehetséges a 2 éjszakára történő foglalás felár ellenében. 

A felár összege 10.000,-HUF / 2 éjszaka / teljes ház /lakókocsi. 
 

A szabad helyek függvényében - a lakókocsiban - lehetőség van 1 éj foglalására: 
Bevackol-lak 1 éjszakás foglalása: 36.000,-HUF / 1 éj / 1-2 fő 

!HAMAROSAN! Cucu-lak 1 éjszakás foglalása: 48.000,-HUF / 1 éj / 1-4 fő 
1 éjszakás foglalás kizárólag előzetes egyeztetés alapján, e-mail üzenetben lehetséges. 

 
Foglalási szándékod kérlek az info@wowapartments.hu e-mail címen jelezd nekünk. 

 
 

Check in: 15 órától. Érkezés előtt 30-60 perccel kérjük a megadott számon telefonáljatok, hogy a 
kulcsokkal a helyszínre érjünk, mire megérkeztek. Check-out: 10 óráig. A távozás napján  a tartózkodás 
meghosszabbítására felár ellenében van lehetőség, ha aznap nem érkezik vendég a szállásra. 
Csomagmegőrzést nem vállalunk. Amennyiben a távozás napjára túrázást, vagy egyéb programokat 
terveznétek, a gépjárművek korlátlan ideig parkolhatnak a telek bejáratánál. 

 

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy valamennyi niklai szálláshelyünk bulizásra, rendezvény megtartására 
abban az esetben vehető igénybe, ha nagyobb társaság érkezik és valamennyi szálláshelyünk lefoglalásra 
kerül (min. 12 fő). Ebben az esetben egyedi, kedvezményes ajánlatunkért érdeklődj e-mail címünkön! 

Az apartmanházak konyhájában mikró, fagyasztós hűtő, 2-es főzőlap, 6 fős Szarvasi kávéfőző (őrölt 
kávéval üzemel), kenyérpirító, elektromos grill, vízforraló, valamint zárt tartóban/csomagolásban só, 
bors, cukor, vegyes teafilter, 3in1 kávé, papírtörlő, konyharuha, szivacs, mosogatószer, kukazsák és 
minden egyéb (citromfacsaró, tálca, poharak, edények, stb.) konyhai felszereléssel biztosított. Sütő: 23 
literes, 65-230 fok, mini konyhai sütő. Mosógép nincsen. Igény esetén bogrács szettet és tűzifát 
ingyenesen biztosítunk. 

 
 A lakókocsi konyhájában mikró, fagyasztós hűtő, 3-as gáztűzhely, Dolce Gusto kapszulás kávéfőző és 
forró víz készítő (kávé, kakaó, tejeskávé kapszulát biztosítunk), valamint zárt tartóban/csomagolásban 
só, bors, cukor, vegyes teafilter, papírtörlő, konyharuha, szivacs, mosogatószer, kukazsák és minden 
egyéb (tálca, poharak, edények, stb.) konyhai felszerelés biztosított. Sütő, mosógép nincsen. A teraszon 
kültéri sparhelt található tűzifa bekészítéssel. Igény esetén elektromos grillt, bográcsozó készletet 
ingyenesen biztosítunk. A Cucu-lak sparheltje sütő résszel is rendelkezik.  

 Parkolás közvetlen a szálláshelyek mellett.  

 Az apartmanokban és a lakókocsiban a dohányzás nem megengedett. 

 Tüzet rakni, csak a kijelölt tűzrakóhelyen megengedett. (Tűzgyújtási tilalom esetén tüzet rakni tilos. A 
tűzgyújtási tilalomról a tűzrakás előtt a szállásadónál érdeklődjetek.)  

 
 
 



 Apartmanházaink kutyabarát szálláshelyek, de a lakókocsiba kisállat nem hozható. Amennyiben 
kedvencetekkel együtt szoktatok aludni, abban az esetben kérünk benneteket, hogy szíveskedjetek 
ágyneműt hozni magatokkal, mivel sajnos számos esetben nem tudjuk, – vagy csak nagyon nehezen –  a 
házikedvencek szőrét kiszedni a lepedőből és az a továbbiakban már nem lesz használható. 
Megértéseteket köszönjük! 

 

 A jakuzziban kutyát fürdetni tilos! Saját felelősségre használható. A jakuzzi előtt a zuhanyzás, sima 
vízzel ajánlott, mivel a különböző kozmetikai termékek a víz habzását, elszíneződését, olajos érzetét 
okozhatják. Minden, a nem megfelelő használatból eredő vízcsere díja + 6000, HUF.  

 A kiemelt időszakok és a hosszú hétvégék kizárólag egyben foglalhatók. A péntek és a szombat éjszaka 
egymástól nem elválasztható.  

 
 

SZÁLLÁSTÍPUSAINK ÉS ÁRAINK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTOS! Erdei szálláshelyeinken a hangoskodás (rendezvény, buli, stb.) alapvetően NEM megengedett. 

Kizárólag valamennyi szálláshelyünk együttes lefoglalás esetén, egyedi árajánlat alapján lehetséges rendezvény 
megtartása.  

 
 
Erdei szállásainkon igénybe vehető szolgáltatások: 

• Étel házhozszállítás a közeli étteremből 
• Terepjáró bérlés(4 fős Suzuki Vitara) 
• Kerékpár biztosítása díjmentesen 
• Ajándékkosár összeállítása saját igények alapján  

 
 

Remete-lak és Hódos-ház  
Max. 6-6 fős, 2-2 hálószobás, konyha-nappalis, 38 

m2-es, erdőszéli, kutyabarát apartmanházak, saját 
jakuzzival,  

közös 8 fős finn szaunával. 
 

Hétköznap és vasárnap: (1-6 főig): 36.000,-HUF/ház/éj 
 

Péntek, szombat és ünnepnap: (1-6 főig): 48.000,-
HUF/ház/éj 

 
(a feltüntetett ár minden költséget tartalmaz) 

Bevackol-lak 
Max. 2 fős, 18 m2-es, erdei, prémium lakókocsi,  

saját jakuzzival, közös 8 fős finn szaunával, 
közvetlen szomszédmentes. 

  
Hétköznap és vasárnap: 25.000,-HUF/lakókocsi/éj/1-2fő 

 
Péntek, szombat és ünnepnap: 30.000,-

HUF/lakókocsi/éj/1-2fő 
 

(a feltüntetett ár minden költséget tartalmaz) 

!!HAMAROSAN!! Tervezett nyitás 2022. június 1.  
Cucu-lak 

Max. 4 fős, 22 m2-es, erdei, luxus lakókocsi, saját 4 fős jakuzzival, közös 8 fős finn szaunával, közvetlen 
szomszédmentes. 

 
Hétköznap és vasárnap:27.000,-HUF/lakókocsi/éj/1-2fő 

Péntek, szombat és ünnepnap: 32.000, -HUF/lakókocsi/éj/1-2fő 
 

Hétköznap és vasárnap: 33.000,-HUF/lakókocsi/éj/3-4fő 
Péntek, szombat és ünnepnap:  44.000,-HUF/lakókocsi/éj/3-4fő 

(a feltüntetett ár minden költséget tartalmaz) 
 


