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A FehÃ©r Szikla VadÃ¡szhÃ¡z MagyarorszÃ¡g egyik legÃ©szakabbra fekvÃµ pontjÃ¡n, a ZemplÃ©ni-hegysÃ©g szÃ-vÃ©ben Ã©
ablakaibÃ³l csodÃ¡latos panorÃ¡mÃ¡t kÃ-nÃ¡l a hegysÃ©g jellegzetes tÃ¡jaira. A teljesen Ãºj Ã©pÃ¼let, a helyben bÃ¡nyÃ¡szott
fehÃ©r kÃµzetbÃµl, a kitermelt kÃµ helyÃ©re Ã©pÃ¼lt, Ã-gy szinte organikusan simul bele a hegy testÃ©be. Ã‰rdekes tÃ¶rtÃ©
hogy az errÃµl a helyrÃµl szÃ¡rmazÃ³ vulkÃ¡ni-Ã¼ledÃ©kes kÃµzetbÃµl Ã©pÃ-tettÃ©k a kÃ¶zÃ©pkor vÃ©gÃ©n Kassai DÃ³mot

A szÃ¡llÃ¡shelyhez kapcsolÃ³dÃ³ 500 hektÃ¡ros vadaskert, a hÃ¡borÃ-tatlan csend Ã©s nyugalom tÃ¶kÃ©letes kikapcsolÃ³dÃ¡s
nyÃºjt lehetÃµsÃ©get. TovÃ¡bbi kÃ¼lÃ¶nlegessÃ©get nyÃºjtanak a terÃ¼let vadÃ¡szati lehetÃµsÃ©gei, melyet szervezett formÃ
biztosÃ-tanak az Ã©rdeklÃµdÃµ vendÃ©gek szÃ¡mÃ¡ra.

EgyÃ©ni vendÃ©gek kiszolgÃ¡lÃ¡sa mellett a helyszÃ-n nagy fogadÃ³helyisÃ©geinek kÃ¶szÃ¶nhetÃµen kitÃ»nÃµen alkalmas p
vÃ¡llalati trÃ©ningek, illetve tÃ¶bb napos encounter foglalkozÃ¡sok Â lebonyolÃ-tÃ¡sÃ¡ra is.
A vadÃ¡szhÃ¡z vendÃ©gei a kÃ¶rnyezettel harmonikusan kialakÃ-tott, 2- Ã©s 3 Ã¡gyas, fÃ¼rdÃµszobÃ¡s, pÃ³tÃ¡gyazhatÃ³
szobÃ¡kban szÃ¡llhatnak meg. A szobÃ¡kban televÃ-ziÃ³, telefon Ã©s minibÃ¡r talÃ¡lhatÃ³. A 11 szoba Ã¶sszesen 27 vendÃ©g
kÃ©nyelmes elhelyezÃ©sÃ©t teszi lehetÃµvÃ©.

A FehÃ©r Szikla 40 fÃµs, hangulatos Ã©tterme szÃ©les vÃ¡lasztÃ©kÃº magyaros Ã©tlappal, hÃ¡zias kÃ©szÃ-tÃ©sÃ» Ã©telekk
vegetÃ¡riÃ¡nus kÃ-nÃ¡lattal igyekszik vendÃ©gei kedvÃ©ben jÃ¡rni, tavasztÃ³l Ãµszig, pedig kerti grill lehetÃµsÃ©g is igÃ©nybe
TovÃ¡bbi szimpatikus opciÃ³, hogy a szÃ¡llÃ¡shelyen Ã¼dÃ¼lÃ©si csekket is elfogadnak, tovÃ¡bbÃ¡ Ã¶t Ã©jszaka utÃ¡n egy
Ã©jszakÃ¡t ingyenesen vehetÃ¼nk igÃ©nybe. A nyugdÃ-jasok, mÃ©g tovÃ¡bbi 10%-os kedvezmÃ©nyt kaphatnak az Ã¡rbÃ³l. A
helyben nyÃºjtott szolgÃ¡ltatÃ¡sok mozgÃ¡skorlÃ¡tozottak szÃ¡mÃ¡ra is igÃ©nybe vehetÃµek. A vadÃ¡szhÃ¡z ÃµrzÃ¶tt parkolÃ
rendelkezik, mely akÃ¡r buszok befogadÃ¡sÃ¡ra is alkalmas.

ProgramlehetÃµsÃ©gek:
- VadÃ¡szati az 500 hektÃ¡ros vadaskertben
- FotÃ³-szafari Ã©s vadmegfigyelÃ©s
- Â HorgÃ¡szat
- Â LovaglÃ¡s
- Szervezett termÃ©szetjÃ¡rÃ¡s Ã©s tÃºravezetÃ©s
- ToronykilÃ¡tÃ³
- BogrÃ¡csozÃ¡s
- GyermekjÃ¡tszÃ³tÃ©r
EgyÃ©b, igÃ©ny szerinti programok megszervezÃ©se (HollÃ³hÃ¡zi PorcelÃ¡ngyÃ¡r, FÃ¼zÃ©r
KandÃ³-hegyi ametiszt lelÃµhely, FÃ¼zÃ©rkajatÃ¡ni kovabÃ¡nya, KastÃ©lyok (BÃ³zsva, FÃ¼zÃ©rradvÃ¡ny, KÃ©ked), Nagy-Mil
"KÃ©k TÃºra" ElÃ©rhetÃµsÃ©g, megkÃ¶zelÃ-tÃ©s: FehÃ©r Szikla VadÃ¡szhÃ¡z:
3997 FÃ¼zÃ©rkomlÃ³s, HollÃ³hÃ¡za
Tel.:Â Â Â 06-47-340-032 , 06-47-340-202
Fax:Â Â Â 06-47-540-006
Mobil:Â Â Â 06-30-925-4011 , 06-30-456-8636
Web:Â Â Â http://www.idegenvezeto.hu/szallashelyek/fehersziklaÂ Â
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