
Nádirigó tippek :-)

Kedves Vendégeink,

 

 először is nagyon köszönjük, hogy a t választottatok balatoni tartózkodásotok helyszínéül. :-)Nádirigó

Szeretnénk abban segíteni, hogy ittlétetek minél tartalmasabban, pihentetőbben teljen, ezért összeírtunk 

Nektek néhány tippet, melyek talán hasznosak lehetnek számotokra.

Étkezés 

 Ha főznétek, a konyhaszekrényben találtok indukciós főzőlapokat, melyekhez az összes, szintén a szekrényben 

található edény használható. A főzőlapokat ki tudjátok vinni a teraszra is, de akár a kerti grillezőre is, 

mindenütt találtok konnektorokat. Kérjük ne felejtsétek kinn őket, nehogy egy hirtelen jött esőben tönkeremenjenek.

Találtok kapszulás (Dolce Gusto) és hagyományos kávéfőzőt, vízforralót és kenyérpirítót is, ha alaposan körülnéztek. ;-) 

Ha grilleznétek, bográcsoznátok, vagy szalonnát sütnétek, a ház mögötti „beugróban” találtok hozzá eszközöket, tűzifát.

Ha végeztetek, kérjük tegyétek vissza, hogy az utánatok érkezők is használhassák.

Ha inkább étteremben szeretnétek ebédelni vagy vacsorázni, a szemközti János Pincét ajánljuk, ha pedig a partközelben 

gondolkodtok,akkor talán a Lamantin Étteremben találtok legjobb ár/érték arányú finomságokat. 

Ha pizzát, hamburgert, frissensülteket, stb... rendelnétek, a Szkíta Éttermet javasoljuk Balatonmáriafürdőn, 

a telefonszámuk +36 20 500-4705, vagy +36 20 298-7744, a kiszállítás díjmentes. 

A környéken rengeteg jó étterem, cukrászda van, akár az internetről, akár tőlünk is bátran kérjetek segítséget 

felfedezésükben.

Strandok

 A Balatonberényi Községi Strand a Balaton 10 legjobb strandjának egyike, gyerekbarát, lassan mélyülő vizével jó 

választás a kisgyermekes családoknak is. Ha ide szeretnétek eljutni, a Nádirigótól nyílegyenesen induljatok a part felé, 

néhány perces séta után a parti út túloldalán találjátok az egyik bejáratot, mindössze 500 m-re az apartmantól.

Ha inkább szabadstrandon töltenétek a napot, akkor is jó hírünk van, a Községi Strandtól Keletre a Balaton egyik 

legnagyobb szabadstrandja található, mi leginkább az Árvácska utcáról elérhető szakaszt kedveljük, a TV fölötti képek 

is ott készültek, páratlan a panoráma. :-) 

Ha távolabbi partok is szóba jöhetnek, Fonyódon, Gyenesdiáson, Szigligeten nagyszerű fürdőhelyeket találtok.

Kirándulás

 A környék bővelkedik látnivalókban. Itt a Kis-Balaton, a Fekete István emlékházzal, a Kányavári szigettel, a rengeteg 

madárral és a csenddel.

Akik közelebbről is ismerkednének a madarakkal, keressék fel a Fenékpusztai Madárgyűrűzőt Keszthely felé az út 

mellett és ha már ott vagytok, érdemes megnézni a Festetics kastélyt Fenékpusztával összekötő több km-es 

feketefenyő-sort, a Fenyves Allé-t.

Keszthelyen a Festetics kastély, a Játékmúzeum, az óriáskerék, Cadillac-múzeum, Csigaparlament és még 

felsorolhatatlan számú látnivaló várja a látogatókat, de nincs tőlünk messze Héviz sem.

Aki szeret túrázni, a Keszthelyi-hegységben biztosan talál kedvére való útvonalakat, az Északi parton továbbhaladva 

pedig gyorsan elérhető Szigliget, a Káli-medence, de akár Badacsony is. Rövid autókázással eljuthattok a 

Kápolnapusztai Bivalyrezervátumba Zalakomárban, ha pedig csúszdázásra, hullámmedencére vágytok, ajánljuk a 

Zalakarosi Élményfürdőt.

Az ország egyik legjobb kalandparkja vár Titeket Zalaszabar-ban, a Zobori Élmény Park.

Végül pedig egy titkos tipp: ha a ház mögötti murvás úton indultok el a Szőlőhegyre, kb. 3 km-es séta után a hegy 

tetejéről szinte a teljes Balaton panorámájában gyönyörködhettek.

Ha nem hoztatok Magatokkal, kerékpár, kajak, és kenu bérlésre is van lehetőség, ha a tőlünk 400 m-re húzódó 

Balatoni kerékpárút mellett Kelet felé indultok, a Tekergő büfénél ezt is meg tudjátok oldani, de ha biztosra mennétek, 

előzetesen hívjátok Horváth Zoltán tulajdonost, a telefonszáma: +36 30 600-1433.

                                   

                                A ház használatához is vannak tippjeink, ezekért fordítsatok

 

                                                                                                                                                               



Nádirigó tippek :-)

Végül néhány plusz tipp a házhoz:

 

 Érkezéskor az asztalon találtok ezt-azt, ezek a dolgok a mi ajándékaink Nektek, 

bátran fogyasszátok el mindet. :-)

Esőnapokra bekészítettünk Nektek néhány filmet a TV-kbe, a „Source” gomb megnyomásával 

az „USB” opciót választva találjátok őket.

Ha valaki korán vagy későn tévézne, és nem szeretné zavarni a többieket, fejhallgatót is találtok a TV alatt, 

szemből nézve a TV bal alsó oldalán hátul található a bemenet, ezután a TV-t le kell némítani, fejhallgató fel, 

és mindenki boldog lesz. :-)

Éjszaka a galériákról való le-, és felmenetelkor nem kell villanyt kapcsolnotok, a lépcsőnél mozgásérzékelős éjjeli 

lámpák vannak, így nem ébresztitek fel egymást.

A galériára vezető lépcsők „gyermekbiztossá” tehetők, lent és fent is találtok 1-1 falapot, melyek pontosan 

belepasszolnak a lépcső alján és tetején található sínekbe. Kis ügyeskedéssel felülről a helyükre tudjátok csúsztatni

őket, ez a kis ügyeskedés az ára annak, hogy a kicsik nélkületek ne tudják eltávolítani őket.

A teraszokon a nyári időszakban „függönyöket” találtok, ezek igaziból szúnyoghálók, melyeket esténként elhúzhattok, 

így nyugodtan élvezhetitek a szabad levegőt. A függönyök mágnesekkel csatlakoznak egymáshoz, szélre érzékenyek, 

kérjük vigyázzatok rájuk, hogy az utánatok érkezők is használhassák őket. Ha nem tartózkodtok a teraszon, 

az a kérésünk, hogy az érkezéskor tapasztalt, összehúzott állapotban legyenek.

A bevállalósabbak kint is alhatnak a teraszon, kényelmes pótágyakat tudunk biztosítani, jelezzétek felénk, 

ha erre igény van.

A tetőablakokon 1-1 kivétellel mindkét apartmanban van szúnyogháló, aki szereti éjjel a kinti friss levegőt, 

nálunk bátran élvezheti. 

Apropó tetőablak: kérjük, minden alkalommal zárjátok ha nem vagytok a házban, nehogy egy hirtelen viharban 

az eső eláztassa a galériát.

Mindkét apartmanban van wifi, az eszközök valószínűleg mindkettő routert érzékelni fogják, a hozzájuk tartozó

kódok: 

Hálózat 1.: MW40V_CDF3

Jelszó: 08393534

Hálózat 2.: MW40V_E3C6

Jelszó: 06516391

Ha nincs internet kapcsolat, a hűtő fölött találjátok a routert, az oldalán lévő hosszú gomb hosszantartó lenyomásával

indítsátok újra és várhatóan minden rendben lesz. :-)

És még egy apró, de fontos kérés: 

Este 10 és reggel 8 között a szomszéd apartmanban és a környéken lakók nyugalma érdekében már kerüljétek 

a hangoskodást, ezt az ő nevükben is külön megköszönjük. :-)

Nagyjából ennyi, élvezzétek a Balatont, élvezzétek a Nádirigót, nagyon jó pihenést kívánunk Nektek, és 

visszavárunk Titeket. :-)

(Ha a fentieken kívül  tudunk segíteni, ezeken az elérhetőségeken  nyugodtan BÁRMIBEN BÁRMIKOR

keressetek minket: +36 30 216-7432, nadirigoapartman@gmail.com.)                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            

                                                                                                                          Évi és János.
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