TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Nagypáli

Nagypáli Turisztikai Szolgáltató Központ személyzete
szeretettel köszönti Önöket!
The Nagypáli Turisztikai Szolgáltató Központ’staff
welcome You!
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Fontos tudnivalók
Importan informations

Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a település vezetőjét azonnal értesíteni
kell! / In case of emergency or any other extraordinary cases you have to inform the owner of
the accomodation immediately!

Köcse Tibor
+36-20/360-7530

Wifi:
kód/code: turisztikanagypali

Széffel kapcsolatban azonnal hívható telefonszám

/more information about safe box:
+36 20/481 7188
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Házirend
Bejelentkezés / Kijelentkezés:
A szállás az érkezés napján 14.00 és 18.00 között lehet elfoglalni. Ha később érkezne, késéséről
kérjük, telefonon tájékoztasson minket! Ha ezt elmulasztja, megeshet, hogy nem tudjuk fogadni.
A távozás napján 10.00-ig kell elhagyni a szálláshelyet, ellenkező esetben felárat számolunk fel.
Lehetőség van a szállás korábbi időpontban való elfoglalásához, illetve a távozás napján tovább
maradáshoz. Mindkét esetben előzetes egyeztetésre van szükség.
Érkezéskor a kötelező adminisztrációs feladatok elvégzése miatt az adatrögzítés idejére kérjük
átadni személyazonosító dokumentumaikat. Az apartman kulcsa mindezeket követően kerül
átadásra.
Vendégeink érkezéskor szoba és bejárat kulcsot is kapnak, hogy szabadon közlekedhessenek. A
távozás napján kérjük, a kulcsot a megbeszéltek szerint leadni!
A csendrendeletre és a többi vendégünkre való tekintettel kérjük, mindenféle zajos tevékenységet
legyenek szívesek mellőzni! Továbbá kérjük, hogy éjszakai illetve hajnali hazaérkezéskor
csendben közlekedjenek az épületben!
Fizetés:
A szállásdíj és az idegenforgalmi adó fizetése távozás előtt történik. A lefoglalt időpont idő előtti
elutazása esetén szállásdíjat nem térítünk vissza.
Fizetési módok: készpénz
Dohányzás:
A dohányzás és a nyílt láng használata az épületen belül szigorúan TILOS! (Elektromos
cigarettára és IQOS-ra is vonatkozik!) Csak a kijelölt helyeken szabad a dohányzás!
Tisztelettel megkérjük dohányzó Vendégeinket, hogy a tisztaság fenntartása érdekében az
apartmanház teljes területén a csikkeket ne szórják el, hanem azokat összegyűjtve a szemetesekbe
helyezzék.
Szobák, berendezési tárgyak használata:
Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A szobák berendezését és
felszerelését, beleértve a törölközőket, plédeket, ágyneműt stb. a házból kivinni tilos!
Távozáskor a szobákat átnézzük és az esetleges károk okozása esetén, az ebből fakadó
költségeket a vendéggel a helyszínen megtéríttetjük.
A szobából való távozáskor kérjük győződjön meg, hogy elzárásra került a víz, villany,
csukják be az ablakot, és zárják be az ajtót!
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Bármilyen meghibásodást észlel kérjük azonnal, haladéktalanul jelezze a recepción,
utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
Az átadott szobakulcsok elvesztése esetén a Vendég haladéktalanul köteles szólni a recepción,
illetve az ezzel járó költségeket megtéríteni (ajtó kinyitás, zárcsere stb.)
Étkezés:
Az apartman szobái ételmelegítésre alkalmas konyhai helyiséggel rendelkeznek. Kérjük a
tisztaságra ügyelni!
A mikrohullámú sütőbe fémet tartalmazó edényt ne tegyen be!
Takarítás:
A szobákat a Vendégek tisztán, kitakarítva veszik át, amennyiben probléma merül fel a
tisztasággal jelezze a recepción, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Ottlétük
alatt takarítást nem végzünk.
A háztartási szemét gyűjtése a konyhában, szobáknál pedig a fürdőszobában elhelyezett
szemetesekben lehetséges. Összegyűlt szemetét az épület előtt található szemetes
gyűjtőedényben van lehetőség elhelyezni.
Kérjük, ügyeljenek a rendre és tisztaságra. Elutazáskor az apartmanban ne hagyjanak
mosatlan edényt. A vendégek felelősek a szálláshely tisztaságáért, valamint ezt a tisztaságot
kötelesek megőrizni.
Vendégfogadás:
A szálláshelyet csak az előre egyeztetett létszámban vehetik igénybe a Vendégek melyet a
szállásadó előzetes bejelentés nélkül ellenőrizhet.
Látogatók, ismerősök, barátok fogadása a tulajdonossal történt egyeztetés után, 8:00-22:00
óra között lehetséges. Ezen vendégekért a házban szálló vendég felelősséggel tartozik!
Háziállatot tilos az apartmanba bevinni!
Szolgáltatások:
Apartman szobánkként egy parkoló ingyen biztosított a Vendégek számára.
A wifi használat ingyenes.
Egyéb:
A szobában felejtett értékeket nem áll módunkban megőrizni.
A Vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása miatt, az apartmanokban és a szobákban
22.00 – 08.00 óra között tilos hangoskodni, zenélni vagy zenét hallgatni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a szállásadónak nem áll módjában felelősséget vállalni és kártérítést
fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, jégeső, tűz,
áramszünet, parkolóban keletkezett sérülések stb.).
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A vendég felelős a saját viselkedéséért a házban és annak környékén, az esetleges balesetért maga
viseli a következményeket. A szállásadó fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a
házirendet be nem tartó vendégeket nem fogadja, illetve a szállásról azonnal eltávolítja.
A házirend megsértése esetén, a szállás lemondásra kerülhet. Ebben az esetben a vendégnek nem
áll módunkban visszafizetni az esetlegesen fennmaradó napokat.
Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a település vezetőjét azonnal tájékoztatni kell!
Köcse Tibor (+3620/360-7530)
A szállás igénybevételével magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a
házirendben foglaltakat.

Kellemes időtöltést és kikapcsolódást kívánunk:
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House Rules
1) The apartments can be taken up on the date of arrival from 2 p.m. until 6 p.m and have
to be left the date of departure from 8 a.m. to 10 a.m. Otherwise the host may change
the additional fee of 1 day.
2) For check in you can find the keys in the built-in safe next to the entrance door of the
apartment. For check out we ask you to place the keys the same place. We only give
the code by prearrangement in e-mail or on telephone. In case of losing the apartment
keys, guests are required to indicate it immediately and pay the full lock replacement.
3) At the time of check-in, you must fill in the check-in form legibly, the details of which
will be agreed upon by the staff working at the reception on the basis of the
documents.
4) If you pay with EUR we can only give money back in HUF.
5) We can not afford to give money back in case of leaving earlier than the reserved date
or in other cases.
6) No smoking in the whole territory of the apartments! We kindly ask you to smoke
int he assigned areas only.
7) Pets are not allowed in the apartments!
8) You can host visitors after conciliation with the owner, between 8 a.m. to 10 p.m. The
guest of the accommodation is responsible for her/his own visitors!
9) We kindly ask you not to make noise from 10 p.m. to 8 a.m. in order to respect other
guests’ relaxing period.
10) The owner has no business to enter the guests’ room in their absentia expect the cases
of safety regulations and to avoid property damage. If it happens the owner has to
inform the guests as soon as possible. If it happens the owner has to inform the guests
are bound to let into the owner for a check up.
11) Guests are supposed to full-refund for any property damage caused by improper usage.
12) We ask you to pay attention to the order and cleanliness of the accommodation in case
of emergency or any other extraordinary cases. Tibor Köcse (+3620/360-7530)
13) Breaking the house rules may cause the cancellation of the reservation regardless
leaving the apartments earlier than the reserved time. The already paid fees will not be
refunded.

We wish you a pleasant stay and vacation!
Turisztikai Szolgáltató Központ
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Látnivalók a településen
Zalaegerszegtől mintegy 8 km-re fekvő, a zalai tájra jellemző dombokkal, erdőkkel,
szőlőhegyekkel körülölelt falu, Nagypáli, nyugodt környezetével, vendégszeretetével, számtalan
látványossággal nyújt kikapcsolódási lehetőséget az itt élők és az ide látogatók számára.
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FALUKÖZPONT/
A falu központjában áll, 2013-ban létrehozott Integrált Közösségi Szolgáltató Tér. A
település számára megfelelő színvonalú közösségi épület feladata az
információszolgáltatás mellett, helyi könyvtár üzemeltetése, közösségi-, ifjúsági, kulturális
programok szervezése és lebonyolítása, a faluba érkező csoportok informálása.

Főnix Szolgáltató Központ épületegyüttes egy négy lakásból álló, 8 fő befogadására alkalmas,
modern technológiával felszerelt apartmanházból, egy klub kávézóból alkot impozáns
komplexumot. Az épületet fűtése és meleg víz előállítása megújuló energiaforrások
alkalmazásával történik.

Nagypáli egyik fő fejlesztési iránya a megújuló energiaforrások alkalmazása, ezért 2012-ben
kialakításra került egy Energiapark a Közösségi ház melletti 4000 m2 területen, ahol az
eredmények bemutatása mellett népszerűsíteni szeretnénk, az alkalmazott technológiákat az
érdeklődök számára. A park központi eleme egy napraforgóra hasonlító 4 kW teljesítményű
villamos energia előállító rendszer és 2017-ben átadott hibrid erőmű.
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TEMPLOMKERT/
Nagypáli történelmi látnivalói közé tartozik az 1896-ban épített Római Katolikus
templom és templomkert, melyet 2002-ben teljesen felújítottak. I. világháborús hőshalottak
sétánya mentén kopja- és szedersor áll és az elhunyt katonák emlékére kondul a Sopronban
készült „Hősök harangja”.

SPORT ÉS RENDEZVÉNYTÉR
A Gyöngyvirág utca végén, patakig húzódó területen közösségi célú, sport és
szabadidős tevékenységet szolgáló létesítmények kerültek kialakításra. A színvonalas
rendezvény tér fedett színpaddal, vízesblokkokkal és térkövezett térrel tökéletes helyszíne
rendezvények, vásárok és kulturális események lebonyolításának. Mellette található a helyi
Közösségi és Sportcentrum első állomásaként elkészült műfüves sportpálya, melyek célja a
lakosság, és főleg a fiatalok egészséges életmódra nevelése, a sport szeretetének és rendszeres
gyakorlásának elősegítése. A terület része még, egy kialakított autósport versenyeknek helyt adó
pálya és jelenleg kivitelezés alatt álló sportöltöző.
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HELYI TERMÉK ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM
Egy 130 m2-es üzemcsarnok, mely kiválóan alkalmas egyedi technológián alapuló
hőkezelés használatával adalék anyagmentes gyümölcs alapú termékek előállítására,
valamint a termések darálására, préselésére, sűrítésére. Korszerű eljárással lehetőség van
gyümölcslevek, lekvárok, szörpök, gyümölcsecetek, kivonatok, sűrítmények készítésére és
palackozására.

Az üzem mellett került kiépítésre egy 60 db napelemből álló elektromos áram termelő rendszer,
ami hidraulikus napkövető forgató rendszerrel van felszerelve. A Napelem telep célja, hogy
részint kielégítse a helyi önkormányzati, vállalkozói, civil, illetve magánszemélyek villamos
energia szükségletét, hozzájárulva az energia függetlenségre való törekvéshez.
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TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2016-ban a lakópark bejáratánál helyet kapó épületegyüttes a megnövekedett turisztikai
igényeknek megfelelő szintű kiszolgálására készült. A komplexumot már úgy tervezték, hogy
turisztikai szolgáltatások széles körét nyújtsa, így az épületben a 25 fő befogadására alkalmas
konferencia terem mellett 2 darab modern apartman lakás is kialakításra került.

GRUND ÉS SZABADIDŐPARK
A lakópark szívében 2006-ban 3700 m2-es területen került kialakításra, megszokottnak
nem nevezhető, természetes anyagokból készült játszótér. A pihenésre, rekreációra
alkalmas zöldfelület központi eleme egy négy tornyos vár, amit alagúton, szerpentinen és mászó
falon is bevehetnek a gyerekek. A játszótérhez tartozik még egy növényekből álló labirintus,
tengó pálya és egy nagyméretű sakktábla is. A várhoz kötődő gombaházakkal együtt a
környéken egyedülálló és különleges kikapcsolódási létesítménynek számít.
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MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK INNOVÁCIÓS
ÖKOCENTRUMA
Az alternatív energiaforrások vonalát követve, Ausztria- Magyarország Interreg III/A
program keretében megvalósult promóciós központként szolgáló épület, alkalmat nyújt
működése során az alkalmazott technológiák gyakorlatban való tanulmányozására.
Mintaprojekteken, tréningeken, gyakorlati tanácsadásokon keresztül időszaki kiállításokat,
konferenciákat, előadásokat, workshopokat szerveznek, melyek fő témája a biomassza, biogáz,
nap- és szélenergia, valamint az energiaültetvények felhasználási lehetőségei, megvalósítási
módjai.

A Megújuló Energiák Ökocentruma mellett található Öko-völgy végleges alakját még nem
nyerte el. Nagypáli céljaként tűzte ki, hogy a természetben meg kell óvni minden értéket és olyan
parkosításokat kell végezni, ami illik a környezethez. A völgybe került kialakításra a LEADER
pályázati forrásból megvalósult, Vitalitás Park, amelynek elsődleges szerepe az
egészségmegőrzés és az egészségturizmus előtérbe helyezése speciális elemek segítségével.
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Mára már megvalósult elemei közé tartozik egy fűszerkert, egy kemence, információs tábla,
egy vizes Kneipp taposó és karzuhany. A zöldterület létrehozásával nemcsak Nagypáli lakói,
hanem az ide látogatók is használhatják az Öko-völgy kínálta lehetőségeket.

HELYI TERMÉK KIÁLLÍTÓ TÉR
Kialakítására a Nagypáli Ifjúsági Egyesület 2012-ben nyújtott be sikeres pályázatot.
A létesítmény megvalósításával lehetővé vált a lakosság által termelt termékek
megismertetése, a kézműves és kulturális értékek, házi élelmiszerekhez és gasztronómiai
hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, a helyben előállított élelmiszerek
értékesítése, kóstolása. Az építmény villamos energia és meleg vízigényének kielégítését
fotovoltaikus napelem telep biztosítja, továbbá klimatizálását a földből kiálló kilátótorony
távvezérelt nyílászárói nyújtják, míg a megvilágításra energiatakarékos LED fényforrásokat
helyeztek el.

