
KAMILLA 
PIHENŐHÁZAK
SZÁNTÓD
A Balaton déli partján a Tihanyi félszigettel 
szemben Szántódon szinte a tó közvetlen 
közelében helyezkednek el a Kamilla 
Pihenőház épületei és annak gyönyörű 
pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas kertje.
A Kamilla Pihenőházak fő- és 
melléképületét egyaránt ajánljuk:
főszezonban egyéni vagy családos 
üdülésre, elő- és utószezonban baráti 
társaságoknak kikapcsolódásra, névnapi, 
születésnapi partik megtartására, cégeknek 
üzleti rendezvényekre, tréningekre, 
konferenciákra.



KAMILLA 
PIHENŐHÁZ 
FŐÉPÜLET SZOBÁI
A főépületben összesen 25-26 fő részére tudunk 
szállást biztosítani. 

Az első emeleten 2 db 2 ágyas fürdőkádas, 2 db 4 ágyas 
és 1 db  1+1 ágyas zuhanyzós szobával, a második szinten 

2 db 2 ágyas zuhanyzós  és 2 db 2 ágyas és 
1+1 ágyas, zuhanyzós, főzőfülkés apartman 
szobával várjuk vendégeinket. 

A szobák a Balatonra vagy a kertre néznek. 
Az első emeleti szobákhoz terasz tartozik. 
Hűtőszekrény, TV, 
klíma minden szoba tartozéka. 
Étkezés, főzési-melegítési lehetőség a 
földszinten kialakított közös konyha-
étkezőben lehetséges.

KAMILLA PIHENŐHÁZ 
APARTMANJAI

A melléképületben  található 2 db egymástól független 
külön bejáratú apartman kiválóan alkalmas családok 

pihenésére, nyaralására. 

Az apartmanok földszintjén tágas konyha, étkező, nappali 
szolgálja az otthoni kényelmet, melyet jó időben az előtte 
lévő terasz még hangulatosabbá tesz.  Az  emeleti szinten 

apartmanonként 2-2 szoba nyújt tökéletes kényelmet és 
szeparáltságuk miatt intimitást. Az egyik szobában franciaágy, 
a másik szobában 2 db szimpla  és 1 db szétnyitható ágy került 

elhelyezésre. A szobákhoz külön-külön kádas illetve zuhanyzós 
fürdőszoba és terasz is tartozik. 

Ebben az épületben összesen 14-16 főre tudunk szállást 
biztosítani. 



KAMILLA 
KONFERENCIA TEREM
A konferencia terem a főépület földszintjén helyezkedik 
el csodás kilátással a Balatonra. 20-25 fős  kiscsoportos 
tréningekhez, oktatásokhoz, rendezvényekhez  ajánljuk. 
A terem projektorral, flip-charttal, TV-vel van felszerelve. 
A terem előtti nagy teraszon kültéri sakktábla szolgálja a 
szünetekben a kikapcsolódást. 

KAMILLA KIKAPCSOLÓDÁS
- A földszinten lévő társalgó, drinkbár, finn szauna, 
szolárium, asztali foci igazi felüdülést jelent egy-egy nehéz 
nap után. 
- A kertben lengőteke, ping-pong asztal, kosárlabda 
palánk, csúszdás mászóka várja a kicsiket és nagyokat az 
aktív kikapcsolódásra. 
- Szabadtéri sütésre, főzésre grillsütő, bogrács és ahhoz 
szükséges összes eszköz rendelkezésreáll. 
- A kertben és a földszinti teraszon kerti asztalok, székek, 
napozóágyak szolgálják a kényelmet.
- A kert és a terasz nyári estéken kellemes beszélgetések 
vagy akár táncos esték színhelye is lehet

BALATON PIHENŐPART
- A Balaton pihenőpart csupán pár lépés a Kamilla 
házaktól.  A napozni, pihenni a füvesített parton vagy 
stégeinken lehet. A vízpart egészen kicsi gyerekek számára 
is ideális. Az úszni vágyók kis távolság után érik el az 
úszáshoz alkalmas vízmélységet. 
- A pihenőpartról csodálatos látvány tárul elénk a Tihanyi 
félszigetre. Napközben megfigyelhetjük a Szántód és 
Tihany rév között közlekedő kompokat. 
- Naplemente után vagy napfelkelte előtt a horgászok 
hódolhatnak a szenvedélyüknek

KIRÁNDULÁSI LEHETŐSÉGEK 
Szántódról könnyen bejárható a Balaton összes szép és 
impozáns helye. Ezek közül néhányat kiemelnénk:
- Zamárdi kalandpark 
- Tihanyi félsziget – Balatonfelvidéki Nemzeti Park 
- Balatonfüred–a Balaton legrégebbi üdülőhelye, az Anna-
bál színhelye
- Veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark
- Badacsony – híres szőlőhegyek 


