Veel gestelde vragen
Hoe kan ik bij jullie boeken?
 Het handigst is boeken via onze eigen website. Bovendien krijgt u als u direct bij ons boekt,
een fles mousserende wijn bij aankomst.
Ik zie bij verschillende boekingssites geheel geen beschikbaarheid in juli en augustus. Klopt dat?
 Inderdaad, in juli en augustus kan bij ons meestal alleen direct worden geboekt.
Boekingssites vragen een aanzienlijk deel van de totale boekingssom, en dit is voor ons in
de zomer niet rendabel.
Mogen wij de hond meenemen?
 Uw hond is bij ons van harte welkom. Wel vragen we u dit van tevoren te melden, zodat wij
voor uw aankomst onze hondenhekjes tussen de huizen kunnen sluiten. Voor eventuele
schade bent u vanzelfsprekend zelf aansprakelijk. Ook vragen wij u, als u uw hond uitlaat,
dit in de richting van het bos te doen, en niet het dorp in – anders slaan alle erfhonden aan en
dit geeft veel ongewenste onrust in het dorp.
Zijn de tuinen rond de huizen hermetisch afgesloten?
 Nee, alleen het Middenhuis biedt aan uw hond geen enkele ontsnappingsmogelijkheid. De
andere tuinen zijn gedeeltelijk open.
Kan ik ook met een grote groep komen?
 Onze accommodatie is zeer geschikt voor grotere gezelschappen, omdat de huizen zich
naast elkaar bevinden en via de tuinen met elkaar verbonden zijn. Ieder huis herbergt in
principe 6 gasten, waarbij in ieder huis een bed kan worden bijgeplaatst. Bovendien kunnen
wij in ieder huis een babybedje (plus kinderstoel) plaatsen.
Moeten wij beddengoed en handdoeken meebrengen?
 Nee, wij maken de bedden voor u op en leggen handdoeken klaar. In de zomer krijgt u van
ons ook badlakens. Toiletartikelen dient u zelf mee te brengen.

Wat voor koffiezetapparaat bevindt zich in de huizen?
 U heeft de beschikking over een standaard filterapparaat. In de keuken leggen wij een
startvoorraadje filters voor u klaar, maat 4.
Ik wil graag uitgebreid koken, is de keuken in de vakantiehuizen voldoende uitgerust?
 De keukens in onze huizen zijn zeer uitgebreid ingericht. Hier vindt u een complete
inventaris.
Moeten wij hout en houtskool voor de buitenkeuken meebrengen?
 Nee, hout, steenkool en aanmaakblokjes verzorgen wij voor u. Mocht u grootse plannen
hebben, gelieve dan extra houtskool mee te nemen.
Wat wil dat zeggen, een natuurlijk zwembad?
 Ons zwembad wordt op organische, bacteriologische wijze gereinigd. Er komen dus géén
chemicaliën aan te pas. Dit brengt met zich mee, dat er altijd wat algenvorming plaatsheeft.
Dit is volstrekt ongevaarlijk. Ons water voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en wordt
geregeld in een laboratorium getest. Bedenkt u wel, voordat u bij ons boekt, dat een
natuurzwembad dus niet hetzelfde is als een chloorbad!
Waarom is op de foto’s de kleur van het zwembad groen?
 We hebben voor een groene folie gekozen omdat dit beter in de omgeving past. Het water
zelf is kleurloos.
Wordt het zwembad verwarmd?
 Het zwembad is niet verwarmd: In het latere voorjaar is de temperatuur van het water
ongeveer 22 graden, in een warme zomerperiode 25/26 graden.
Kan ik in de zomermaanden ook korter dan vijf dagen verblijven?
 In de zomermaanden is de minimum verblijfsduur bij ons vijf dagen. Het kan echter
voorkomen, dat er tussen de verschillende boekingen een paar dagen overblijven. Deze kunt
u dan boeken, met een minimum van twee nachten.
Beschikken de huizen over air conditioning?
 Nee onze huizen hebben geen AC. De huizen zijn maximaal geisoleerd en hebben, ook in de
zomer, een aangename temperatuur. Wel is het zaak dan ‘s nachts goed door te luchten en
overdags de ramen en deuren gesloten te houden.
Ik wil graag in de wintermaanden komen. Hoe zijn de huizen verwarmd?
 In de koudere maanden worden de huizen verwarmd met de grote centrale kachel in de
woonkamer. Deze verwarmt (indirect) ook de slaapkamers, maar houdt u er rekening mee
dat de temperatuur in de slaapkamers niet hoger wordt dan ongeveer 20 graden Celsius. In
de badkamers wordt bijgewarmd met infrarood-panelen.
Wij willen graag volpension boeken, kan dat?
 Wij verzorgen geen maaltijden. Lunch en diner kunt u bestellen in het dorp. Als u bij ons
boekt, sturen wij u standaard de menu-opties toe. Ontbijt bestellen kan niet, wel bieden wij u
de mogelijkheid bij ons een boodschappenmand te reserveren. Deze bevat borrelgarnituur en
ingrediënten voor uw eerste ontbijt in Irota.
Zijn de huizen rolstoeltoegankelijk?



De benedenverdieping van ieder huis is rolstoeltoegankelijk. Ieder huis beschikt over een
rolstoelvriendelijke badkamer, met bredere deur, steunbeugels, verstelbare wastafelspiegel
en een zitje in de douche. Het Benedenhuis heeft een gelijkvloerse tuin, zodat via het terras
ook de tuin toegankelijk is, en via de tuin de steiger naar het zwembad.

Ik wil graag later dan 10 uur uitchecken, of eerder dan 14 uur aankomen. Is dat mogelijk?
 Wij doen ons best flexibel te zijn met aankomst- en vertrektijden. In de zomermaanden komt
het echter vaak voor, dat onze gasten op dezelfde dag aankomen en vertrekken. In dat geval
hebben wij de tijd tussen 10 en 14 uur hard nodig om het betreffende huis in gereedheid te
brengen voor de arriverende gasten en kunnen wij dus geen latere check-out of vroegere
check-in aanbieden.
Hoe is het gesteld met WiFi en mobiel bereik in de Lodges?
 Uw huis en ook het terras beschikken over WiFi (geen code vereist). Ook mobiel bereik is
voor handen, alleen is dit voor Hongaarse nummers die beginnen met 20 of 70 vrij zwak. In
de huizen is ook een ‘vaste’ telefoonlijn aanwezig , die werkt via internet en gratis te
gebruiken is.
Zitten er horren voor de ramen?
 Alle ramen zijn voorzien van horren. De deuren echter niet, zodat wij u in de warme
zomermaanden aanbevelen, ‘s nachts de ramen open te houden en de deuren gesloten.
Kunnen wij ons huwelijk vieren bij Irota EcoLodge?
 Nee, helaas, dergelijke evenementen kunnen bij ons niet worden gehouden. Wij verhuren
met nadruk vakantiehuizen, geen feestlocatie.

