Gyakran Ismételt Kérdések
Hogyan foglalhatok nálatok?
 A foglalás legegyszerűbb módja a saját weboldalunkon keresztül történik. Ezen felül, ha
közvetlenül nálunk foglal, érkezéskor egy üveg pezsgőt kap.
Júliusban és augusztusban egyáltalán nem látok elérhetőséget a különböző foglalási helyeken. Igaz?
 Júliusban és augusztusban csak közvetlenül nálunk lehet foglalni. A foglalási oldalak a teljes
foglalási összeg jelentős részét felszámítják, ami nyáron számunkra nem jövedelmező.
Hozhatjuk a kutyát?
 A kutyáját nagyon szívesen látjuk velünk. Kérjük, hogy ezt előre jelezze, hogy érkezés előtt
bezárhassuk a házak közötti kutyás őrzőinket. Természetesen Ön felel a károkért. Arra is
kérjük Önt, hogy ha kutyájával sétálni megy, akkor az erdő irányába tegye, és ne a faluban különben minden udvarkutya ugatni kezd, és ez nem kívánt nyugtalansághoz vezet a
faluban.
A házak körüli kertek hermetikusan zárva vannak?
 Nem, csak a Középső Ház nem ad esélyt a kutyának a szökésre. A többi kert részben nyitott.
Jöhetek nagy csoporttal?
 Szálláshelyünk nagyon alkalmas nagyobb csoportok számára, mivel a házak egymás mellett
vannak, és a kertek kötik össze őket. Alapvetően mindegyik ház 6 vendég számára kínál
helyet, így mindegyik házban pótágy helyezhető el. Minden házban felállíthatunk
gyermekágyat (plusz etetőszéket).
Vinnünk kell ágyneműt és törölközőt?
 Nem, megterítjük az ágyakat és törülközőket biztosítunk. Nyáron strandtörölközőt is kap
tőlünk. Várjuk, hogy hozzon saját piperecikkeket.
Milyen kávéfőző van a házakban?



Hozzáférhet egy szabványos filtereszközhöz. A konyhában előkészítünk 4-es méretű
filtereket.

Szeretnék alaposan főzni, a nyaralók konyhája megfelelően felszerelt?
 Házaink konyhái nagyon pazarul felszereltek. Itt talál egy teljes leltárt.
Fát és szenet kell hoznunk a szabadtéri konyhához?
 Nem, fát, szenet és öngyújtót biztosítunk Önnek. Ha nagy terve van, kérjük, hozzon magával
extra szenet.
Mit jelent ez: természetes medence?
 Medencénk szerves, bakteriológiai módon tisztul. Tehát nem használnak vegyszereket. Ez
azt jelenti, hogy mindig van bizonyos mennyiségű alga. Ez teljesen ártalmatlan. Vízünk
megfelel a legmagasabb minőségi előírásoknak, és rendszeresen tesztelik laboratóriumban.
Mielőtt nálunk foglalna, ne feledje, hogy a természetes medence nem olyan, mint a
klórmedence!
Miért zöld a képeken a medence színe?
 A zöld film mellett döntöttünk, mert jobban beleolvad a környezetbe. Maga a víz színtelen.
A medence fűtött?
 A medence nincs fűtött: késő tavasszal a víz hőmérséklete 22, meleg nyáron 25/26 fok körül
alakul.
Tartózkodhatok-e öt napnál rövidebb ideig a nyári hónapokban?
 A nyári hónapokban a minimum tartózkodás nálunk öt nap. Lehetséges azonban, hogy
néhány nap van hátra a különböző foglalások között. Ezután lefoglalhatja ezt két vagy több
éjszakára.
A házak légkondicionáltak?
 Nem, házainkban nincs légkondicionálás. A házak maximálisan szigeteltek, nyáron is
kellemes hőmérsékletűek. Fontos azonban az éjszakai jó szellőzés, nappal az ablakok és
ajtók zárva tartása.
A téli hónapokban szeretnék eljönni. Hogyan fűtik a házakat?
 A hidegebb hónapokban a házakat a nappali nagy központi kályhájával fűtik. Ez melegíti a
hálószobákat is (közvetett módon), de ne feledje, hogy a hálószobák hőmérséklete nem
haladja meg a kb. 20 Celsius fokot. A fürdőszobák infravörös panelekkel vannak fűtve.
Szeretnénk teljes ellátást foglalni, ez lehetséges?
 Nem kínálunk ételt. Ebéd és vacsora megrendelhető a faluban. Amikor nálunk foglal,
elküldjük a menüpontokat. Reggelit nem lehet megrendelni, de felajánljuk, hogy nálunk
foglalhat egy bevásárlókosarat. Ez harapnivalókat és hozzávalókat tartalmaz az első irotai
reggelihez.
A házak kerekesszékkel megközelíthetők?
 Minden ház földszintje kerekesszékkel megközelíthető. Minden otthon kerekesszékkel
megközelíthető fürdőszoba található, szélesebb ajtóval, konzolokkal, állítható
mosogatótükörrel és üléssel a zuhanyzóban. Az alsó ház kertje azonos szinten van a
terasszal, így a kert a teraszon és a gyalogos hídon keresztül is megközelíthető az
úszómedencéig a kerten keresztül.

10 óra után szeretnék kijelentkezni, vagy 14 óra előtt érkeznék. Ez lehetséges?
 Mindent megteszünk azért, hogy az érkezési és indulási idõ rugalmas legyen. A nyári
hónapokban azonban gyakran előfordul, hogy vendégeink ugyanazon a napon érkeznek és
indulnak. Ebben az esetben valóban szükségünk van 10 és 14 óra közötti időre, hogy
felkészítsük a házat az érkező vendégeknek, és ezért sem későbbi, sem korábbi
bejelentkezést nem tudunk ajánlani.
Mi a helyzet a WiFi-vel és a mobiltelefon-lefedettséggel a házakban?
 A házában és a teraszon van wifi (kódot nem igényel). Van sejtszintű lefedettség is, de a
magyar 20-as vagy 70-es számok esetében meglehetősen gyenge. A házak rendelkeznek
vezetékes telefonkapcsolattal is, amely az interneten keresztül működik és ingyenesen
használható.
Szúnyoghálók vannak az ablakokon?
 Minden ablak szúnyoghálóval van felszerelve, az ajtók azonban nem. Ezért azt javasoljuk,
hogy éjszaka tartsa nyitva az ablakokat, a meleg nyári hónapokban pedig az ajtókat csukja
be.
Megünnepelhetjük az esküvőnket az Irota EcoLodge-ban?
 Nem, sajnos nem rendezhetünk ilyen eseményeket. Igazi nyaralókat kínáljuk, nem
rendezvényközpontot.

