
Pálma Panzió Sopron - információk 

Panziónk Sopron belvárosában családias, baráti környezetben várja kedves vendégeit. 

 

Soproni-hegység lábánál, Ausztriától 10 perce, a történelmi belvárostól 5 percre várjuk 

leendő, kedves vendégeinket. 

 

Célunk, hogy minden vendégünk számára meghatározó élmény és kellemes emlék legyen a 

nálunk és Sopronban eltöltött aktív pihenés. 

 

Panziónk 10 szobával rendelkezik. A normáltól a családi méretig. Saját fürdőszobával, 

klímával és kontinentális reggeli lehetőséggel. 

 

Gépkocsijának és motorkerékpárjának zárt, őrzött parkolást biztosítunk. A kerékpárral 

érkezőket kedvezményben részesítjük. 

 

Ingyenes WIFI. Turisztikai információ. 

 

Változatos programlehetőségek Sopronban és környékén: 

 

- borkóstoló 

 

- kajak, kite-surf a közeli Fertő tavon 

 

- Fürdés az ausztriai Ritzing-ben 

 

- bicikli és szervezett motoros túrák 

 

- kalandpark 

 

- paintball 

 

- Fertőrákosi-kőfejtő 

 

- konferencia 

- télen snowboardtanulási lehetőség 

- [vasárnapra készül el (2011.10.9.) finn szauna, ami 6 személyes, infra szauna, ami 2 

személyes és egy só kamra, ami 4 személyes] 

Pálma Panzió Sopron – Nyitva tartás: Egész évben  

Cím: 9400 Sopron, Kölcsey Ferenc utca 2. 

GPS koordináta: É 47.68660°, K 16.58036° 

 



Tel./fax: 99/410-250 

Mobil: 30/8410-250 

http://www.facebook.com/palmapanzio 

 

Pálma Panzió Sopron - Szolgáltatások 

Helyszín jellemzői 

Légkondicionálás  WiFi  Saját parkoló  Családi szoba    

Gyerekbarát szolgáltatások 

Asztali etetőszék  

Bébi 

ételmelegítési 

lehetőség  

   

 

 

Pálma Panzió Sopron - Házirend 

Bejelentkezés: 14:00 órától  

Kijelentkezés: 10:00 óráig  

 

Lemondás: 

A szolgáltatás igénybevétele előtti 1.-7. napon 50 % kötbér  

 

Elfogadott fizetőeszközök: Készpénz, Átutalás 

 

Elfogadott pénznemek: HUF (Ft) 

 

Fontos szállás információk: Az oldalon leadott foglalás időpontjától számított 48 órán belül a 

szállásdíj 50 %-át köteles elküldeni leendő vendégünk rózsaszín csekken előlegigény miatt. 

Ha nem történik meg 48 órán belül, ebben az esetben a foglalás nem érvényes, nem tartjuk 

fenn a szobát. A vendég köteles elfoglalni a szállást a foglalás napján 16.00-ig. Továbbá a 

vendég köteles feltüntetni mobil telefonszámát a foglalás során.  

 

 

Szobatípusok: 

 
Egyágyas szoba 1 fő részére 
Az árak szobánként vannak feltüntetve. 

Max fő: 1 

 7 900 Ft / éjszaka 

 

A szobához saját WC és fürdőszoba tartozik 

Szobaszolgáltatások 

Internetkapcsolat 

a szobában 

(vezeték nélküli)  

Külön fürdőszoba 

- zuhanyzó  

Televízió 

(LCD/plazma) a 

szobában  

Légkondicionálás 

a szobában  
 

 

Egyágyas szoba 2 fő részére 



Az árak szobánként vannak feltüntetve. 

Max fő: 2 

12 900 Ft / éjszaka 

 

A szobához saját WC és fürdőszoba tartozik 

Szobaszolgáltatások 

Internetkapcsolat 

a szobában 

(vezeték nélküli)  

Külön fürdőszoba 

- zuhanyzó  

Televízió 

(LCD/plazma) a 

szobában  

Légkondicionálás 

a szobában  
 

 

 

Kétágyas szoba pótággyal 3 fő részére 

Az árak szobánként vannak feltüntetve. 

Max fő: 3 

23 700 Ft / éjszaka 

 

 

 

A szobához saját WC és fürdőszoba tartozik 

Szobaszolgáltatások 

Internetkapcsolat 

a szobában 

(vezeték nélküli)  

Külön fürdőszoba 

- zuhanyzó  

Televízió 

(LCD/plazma) a 

szobában  

Légkondicionálás 

a szobában  
 

 

 

Apartman szoba 4 fő részére 

Az árak szobánként vannak feltüntetve. 

Max fő: 4 

31 600 Ft / éjszaka 

 

Az apartmanhoz saját WC és fürdőszoba tartozik 

az apartmanhoz felszerelt saját konyha tartozik 

Apartman légtere: 1 db 

az apartmanhoz kerthelyiség nem tartozik 

Szobaszolgáltatások 

Műholdas-/kábel-

TV a szobában  
    

 

Háromágyas szoba pótággyal 5 fő részére 

Az árak szobánként vannak feltüntetve. 

Max fő: 5 

39 500 Ft / éjszaka 

 

A szobához saját WC és fürdőszoba tartozik 

Szobaszolgáltatások 

Internetkapcsolat 

a szobában 

(vezeték nélküli)  

Külön fürdőszoba 

- zuhanyzó  

Televízió 

(LCD/plazma) a 

szobában  

  

 

 


