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Bemutatkozás
Balatonszárszó Somogy megye északi részén, a Balaton déli partján található. Szomszédos települései keletről Balatonföldvár, nyugatról
Balatonőszöd és Balatonszemes, míg délről Szólád.
A 2170 lakosú község a Somogyi-dombvidék határolta völgyben fekszik, ezt jelenti neve is: száraz völgy. Az ősközség a 7-es főút mellett
húzódik, míg a Balatonhoz közeli részén az üdülőtelep alakult ki.
Luxusnyaralónk az év minden napján várja pihenni vágyó vendégeit Balatonszárszón!
A nyaraló elrendezése:
* Földszint:
1 nappali kandallóval, 2 hálószoba, 1 fürdőszoba wc-vel, étkező, konyha (mosogatógép, kávéfőző, tűzhely, sütő, mikró, hűtő), terasz kerti
bútorokkal,
* Emelet:
3 hálószoba, 1 fürdőszoba wc-vel, 1 fürdőszoba mosógéppel, 1 wc, galéria
* Egyéb:
Szauna, úszómedence (7x3,5x1,5), jacuzzi, tv minden szobában, internet, asztalitenisz, szolárzuhany, reggeliző, grill, hintaágy, 2 db
kerékpár, autóbeálló.
A nyaralóházat 8-10 személy részére kínáljuk!
Háziállat nem behozható!
EXTRA LEHETŐSÉGEK: fogászati állapotfelmérés, vitorlázás, vadászat, borkóstólás.
Disco: 700m
ABC:500m
Tenisz:200m
Étterem:200m
Piac:600m
Lovaglás:10km
Uszoda:18km
Szauna, jacuzzi:0m
Balaton:500m
Go-Kart: 15 km
Programok, kikapcsolódás:
A szárszói szezon a május 1-jén rendezett falunappal kezdődik.
Nagy sikerű rendezvény a Mária-Magdolna napot követő három napos Szárszói Búcsú.
Nyáron igényes és népszerű program a református templomban rendezett koncertsorozat.
Augusztusban tartják a Szárszói Kulturális Napokat és a hagyományos kettesfogathajtó versenyt, melynek színhelye az Öreg-hegy melletti
pincesor.
A többezer nyaraló- és lakóépület, a 39 szálloda, panzió, valamint a két kemping 15 ezer turista színvonalas elszállásolását biztosítja.
A 6,5 km-es partszakaszon 3 igényesen felújított, korszerű szabad strand és jól kiépített üzletek várják a nyaralókat.
A település teljes egészében kiépített infrastruktúrája, 250 kereskedelmi és vendéglátó vállalkozója igényes szolgáltatást nyújt az
idelátogatóknak.
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Szálláshely szolgáltatásai
asztalitenisz, finn szauna, grillezőhely, internet használat, jacuzzi, kerékpárkölcsönzés, kinti úszómedence, mosás-vasalás, nemdohányzó
szobák, pihenő / napozó nyugágyakkal, szauna, transzfer

Egyéb szolgáltatások a környéken
autóbérlés, belső élményfürdő, borkóstoló, bowling-pálya, disco, drinkbár, étterem, finn szauna, fogorvos, gokart, hajó / yacht kikötő,
internet használat, jacuzzi, kerékpár útvonal, kinti úszómedence, konferenciaterem, lovaglás, mosás-vasalás, múzeum, orvosi ellátás,
parkoló, strand / vízpart, szörf, tenisz, termálmedence, úszómedence, vadászat, vitorlázás, wellness

Részletes térkép
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