Szállodák
Kaposvár
Hotel Kapos***
Szálloda Kaposvár főterén található. Megújult szobákból egyedülálló panoráma nyílik a történelmi
belvárosra. 80 hotelszoba mindegyike színes televízióval, telefonnal, minibárral, fürdőszobával
felszerelt. A szobákban Wifi működik. A hotelhez saját őrzött parkolóház, lift, szolárium, kávézó,
étterem, nyaranta hangulatos terasz, konferenciaterem, különböző nagyságú rendezvénytermek
valamint egy játszóház tartozik.
Kaposvár, Kossuth tér
+3682/510–279
info@kaposhotel.hu
http://www.kaposhotel.hu/

Hotel Dorottya****
A Hotel Dorottya Kaposvár egyik legpatinásabb épületében, az 1911-ben épült és frissen felújított
szecessziós műemlékházban várja kedves vendégeit. 2012 januártól - összesen 31 szobával - 4
csillagos kényelemmel és szolgáltatásokkal áll a városba látogató üzletemberek és igényes turisták
rendelkezésére. A szállodában több termet és funkciót kínáló rendezvényközpont is működik, illetve
az épület földszintjén lobby bár és gerinc-gyógyközpont található, mely nem csak a
szállóvendégeknek kínálja szolgáltatásait.
Kaposvár, Széchenyi tér 8.
+3682/529-780
info@hoteldorottya.hu
http://hoteldorottya.hu/hu/

Borostyán Vendégház***
Lakosztály, superior szoba, kisapartman és kényelmesen kialakított standard kétágyas szobák
találhatóak a Borostyán vendégházban. Szobák egy része pótágyazható. Kisgyermekes családok
részére babaágyat biztosított.
Szobák klimatizáltak, hajszárítóval felszerelt fürdőszobával, telefonnal, LCD televízióval, minibárral,
széffel, WIFI-vel rendelkeznek. Lakosztályban hidromasszázskád, bővített fürdőszobai bekészítés,
video-dvd lejátszó, vízforraló valamint kávé-tea bekészítés szolgálja a vendégek további kényelmét.
Udvari parkolónk használata ingyenes.
+3682/512-475

http://www.hotelborostyan.hu/index.php/hu/
mail@hotelborostyan.hu

Szállodák Kaposvár környékén
Hertelendy Kastélyszálló*****
A Hertelendy Kastély 14 szobája Magyarországon elsőként nyerte el az 5* superior minősítést.
Ez a minősítés a Kastély vendégeinek garantálja, hogy nemzetközi összehasonlításban is a
legmagasabb minőségű szolgáltatásokra számíthat. A helyiségek berendezését illetően a legmagasabb
igények kielégítésére is gondoltak, a szobákban, légkondícionáló, LCD tv és DVD lejátszó, vezetékes
és wireless internet szolgálja a vendégek kényelmét.

7541 Kutas-Kozmapuszta 0120/4
+3682/568-400
hotel@hotel-hertelendy.hu
http://www.hotel-hertelendy.com/

Zselicvölgy Szabadidőfarm***
Szabadidőfarm csendes vidéki környezetben 8 db komfortos vendégházában (29 szoba, ebből 3 két
helyiségből álló szoba közös tusolóval), illetve a központi épületben található 4 db kétágyas szobáiban
– köztük egy akadálymentesített - látja vendégül a zavartalan pihenésre vágyókat.Mindegyik szobához
klíma, minibár, telefon, LCD televízió, Wifi csatlakozási lehetőség, fürdőköntös használat, hajszárító
és szabadtéri parkoló tartozik. Térítésmentes szolgáltatások a kisgyerekes családok részére:babaágy
ágyneművel,pelenkázó,fürdető kád,kültéri gyerekjátszótér + trambulin.
7473 Hajmás, Hrsz 073/4
+3682/370- 655
info@zselicvolgy.hu
http://www.zselicvolgy.hu/index.php/hu/

Hotel Kardosfa*** Ökoturisztikai és Konferenciaközpont
A háromcsillagos szálloda egy-, két-, illetve háromágyas szobákkal, és családi szobákkal rendelkezik.
Minden légkondicionált szobához zuhanykabinos vagy fürdőkádas fürdőszoba, minibár, telefon,
televízió tartozik. A vadász stílusú szobák rusztikus hangulata pedig tökéletesen kiegészíti a vidéki lét
érzetét és csendes nyugalmát. Teraszos szobákból pedig sötétedés után, páratlan élményt nyújt a

Zselici Csillagoségbolt – Park látványa.
7477 Zselickisfalud-Kardosfa 064/1 hrsz.
+3682/505-190; +3630/204-7278
info@kardosfa.hu

http://www.zseliciutazas.hu/

Hotel Peresa***
Mediterrán stílusú szálloda 19 kellemesen berendezett nem dohányzó szobával szolgálja a vendégek
kényelmét.Minden szobában találahtó :LCD-TV, Wi-Fi vezeték nélküli internet,minibár,széf, WC,
fürdőszoba (zuhanyzóval),beépített szekrény.
7275 Igal, Rákóczi tér 26.
+3682/372-319, +3630/708-3211
igal@hotelperesa.hu
http://www.hotelperesa.hu/

