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Hegyalja Apartmanok, Cák 

 

A Hegyalja Apartmanok Cák közepén az egykori kocsma-vegyesbolt épületében találhatók. Az 

egyik apartman a bolti rész, a másik a kocsmai rész vastag, ódon falai közt várja vendégeit 

megújult belsővel. Mindkettő apartmanhoz elkülönített fedett teraszrész, és egy közös kis udvar 

tartozik, az udvaron játszótérrel, szalonnasütő hellyel. 

A jobb oldali, 1-es apartman 73 négyzetméteres, 3 légteres lakrész. Két hálószobával és egy 

tágas nappali- étkező- konyhasarok funkcióként üzemelő helyiséggel rendelkezik. A 

hálószobák 2-2 ágyasak, a nappaliban pedig egy 2 személyes heverővé kihúzható kanapé 

található. Pótágyak nélkül kényelmesen lakhatja 6 fős család is az apartmant, amelyhez saját 

WC és fürdőszoba (fürdőkáddal) tartozik. Az egyik hálószobából a fedett teraszra és a közös 

udvarra lehet kijutni. 

A bal oldali, 2-es apartman 74 négyzetméteres, 3 légteres lakrész. Két hálószobával és egy tágas 

nappali- étkező- konyhasarok funkcióként üzemelő helyiséggel rendelkezik. A hálószobák 2-2 

ágyasak. Pótágyak nélkül kényelmesen lakhatja 4 fős család az apartmant, amelyhez saját WC 

és fürdőszoba (fürdőkáddal) tartozik. Az egyik hálószobából és a nappaliból a fedett teraszra és 

a közös udvarra lehet kijutni. 

 

 

Cák egy apró történelmi település Kőszeg központjától 5 km-re. A Soproni borvidék tagja. 

Ideális hely a pihenéshez! Csendes falu átmenő forgalom nélkül, ahonnan autóval percek alatt 

elérhető a város. Közvetlenül a hegy lábánál található, ezért a túrázást kedvelőknek sem kell 

sokat utazniuk, hogy az erdőben találják magukat. A Kőszeg-hegyalján megbújó kis falu is rejt 

magában látnivalókat, de távolabbra is érdemes gyalogosan, kerékpáron vagy autóval 

ellátogatni. Cákról Velem 2 km-es, Kőszeg pedig 4 km-es laza sétával elérhető, hangulatos 

pincéket érintve. 
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1 számú, 6 fős apartman 

 

Az apartmanba a jobboldali lépcsőn lehet följutni, és a lépcső mellett jobbról található P1-es 

parkoló tartozik hozzá. A bejárati ajtó mögött a nappali- konyha- étkező helyiség található, ahol 

egy kihúzható heverőn ketten tudnak aludni. 

 

 

 

 

Ha egyenesen haladunk tovább, a bejárati ajtóval szemben található folyosóra jutunk, ahonnan 

jobbra nyílik a fürdőszoba. A WC a fürdőszobában található. 
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A folyosón a végéig tovább haladva, jobbra nyílik az egyik hálószoba két különálló ággyal.  

 

 

Balra a másik hálószobát találjuk két, egymás mellé tolt ággyal. Innen lehet a fedett teraszra és 

a kis udvarra kijutni. 

 

 

Az apartman felszereltsége:  

- étkező- konyha- nappali 6 fő részére kialakítva: 2 személyes kihúzható kanapé, fotel, 

TV, komód tányérokkal és poharakkal, a konyhasarokban kávé-tea főző, vízforraló, 

mikró, hűtőszekrény fagyasztóval, edények és étkező eszközök 6 fő részére, vasmagos 

elektromos tűzhely 

- fürdőszoba WC -vel egyben: fürdőkád, baba fürdető kád, bili 

- közlekedő folyosó: ruhásszekrény 

- hátsó hálószoba: két különálló ágy, komód, könyvespolc 

- udvari hálószoba: két egymás mellé tolt ágy, komód 

 

Az apartmanban elektromos fűtőpanelek vannak, amelyeket a jobb oldalon lehet bekapcsolni, 

és a hőfok a tetejükön található kézi termosztáttal szabályozható. 
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2 számú, 4 fős apartman 

 

Az apartmanba a baloldali lépcsőn lehet följutni, és a két lépcső között található P2-es parkoló 

tartozik hozzá. A bejárati ajtó mögött egy kis szélfogó található, innen a nappali- konyha- 

étkező helyiségbe lehet bejutni. 

 

 

 

A konyha mellett nyílik egy kis folyosó, innen lehet a fürdőszobát megközelíteni, és innen is ki 

lehet jutni a teraszra. A WC a fürdőszobában található. 
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Az étkezőből balra fordulva, a hálószobákhoz egy kis előtéren keresztül jutunk be. Szemben az 

utca felőli szoba található, két különálló ággyal. 

 

 

Az előtérből jobbra pedig az udvar felőli szobába tudunk bejutni, ahol egy franciaágy található. 

Az udvarra, és a fedett teraszra innen is ki lehet jutni. 

 

 

 

Az apartman felszereltsége:  

- előszoba: cipős polc, fogas 

- étkező- konyha- nappali 4 fő részére kialakítva: kanapé, fotel, TV, íróasztal, a 

konyhasarokban kávé-tea főző, vízforraló, edények és étkező eszközök 4 fő részére, 

kerámialapos tűzhely  

- közlekedő folyosó: hűtőszekrény, mikró, komód tányérokkal és poharakkal 

- fürdőszoba WC -vel egyben: fürdőkád, baba fürdető kád, bili, zsámoly 

- utcai hálószoba: két különálló ágy, ruhásszekrény 

- udvari hálószoba: duplaágy, ruhásszekrény, TV, komód, könyvespolc 

Az apartmanban elektromos fűtőpanelek vannak, amelyeket a jobb oldalon lehet bekapcsolni, 

és a hőfok a tetejükön található kézi termosztáttal szabályozható. 



Hegyalja Apartman, Cák 
 

Telefon: +3630/688-6760        e-mail: jmolnar1@gmail.com 

Fedett terasz, udvar 

A fedett teraszon mindkettő apartman számára egy-egy rész van elkülönítve. A játszótér és a 

tűzrakó hely közös.  Rendelkezésre áll még bogrács, nyárs, tűzifa, nyugágy, ruhaszárító is. 

 

 

 

 

Egyéb tudnivalók 

Mindkettő apartmanban találhatók a gyermekeknek játékok, a felnőtteknek könyvek. 

Igény esetén 1 db. etetőszéket és 1 db. hálós kiságyat szivaccsal és teljes ágyneművel 

rendelkezésre tudunk bocsájtani. Ezt kérjük az ajánlatkérésnél vagy a foglalásnál jelezni! 

Szükség esetén 1 db. vendégágyat pótágyként rendelkezésre tudunk bocsájtani.  

10 év alatti gyermekeknek nem számítunk föl szállásdíjat. Ugyancsak ingyenes a pótágyon való 

elhelyezés. 

A vendégkönyv vezetéséhez szükségünk van az érkezéskor átadott adatlap kitöltésére. Kérjük, 

ne feledkezzenek meg róla! 

Visszatérő, és szállásutalvánnyal rendelkező vendégeinknek közvetlenül nálunk történő 

foglalás esetén minden listaárból 10% kedvezményt adunk!  

Kérjük, hogy nálunk történő közvetlen foglalás esetén előzetesen tájékozódjanak júniusi és 

szeptemberi 4 éjszakás, júliusi és augusztusi 7 éjszakás, valamint egész nyitva tartás alatt 

érvényes családi 7 éjszakás kedvezményes ajánlatainkról! 

Köszönettel: Molnár Jenő 


