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MEGKÖZELÍTÉS
Házikónk Cseszneken a Dózsa utca 9-ben
található. Autóval az M1-es vagy M7-es
autópálya felől lehetséges érkezni, a 82-es
főúton, vagy Várpalotán keresztül. Parkolás
a házikó udvarán, zárt helyen lehetséges.
Busszal a Csesznek-Suttony megállót
célszerű választani, 15 perc séta a háztól,
Veszprém és Győr irányából biztosít
megközelítést. A Porva-Csesznek
vasútállomás a háztól 1-2 órás erdei séta,
vonattal Zirc és onnan busz a legjobb út. 

ÉRKEZÉS
Érkezés az első napon 15 órától lehetséges.
Amennyiben nem tudunk személyesen
fogadni, a kis fa kapu melletti kulcsszéfben
találod a kulcsot, a kód 1981. A kód
beállítása után a bal oldali "pöcökkel" lehet
nyitni a széfet és kivenni a kulcsot. A
visszazárás után kérjük, állítsd vissza a
számokat 0000-ra és zárd vissza a kis
fekete védőablakot. 

Fizetés vagy az AIRBNB rendszerén
keresztül foglaláskor megtörténik,
weboldalon történő foglalásnál utalással
kérjük a fizetést, a Fülöp Johanna OTP
11773487-31755380 bankszámlaszámra. Az
IFA az ár része, nem kell külön fizetni. 

TÁVOZÁS
A távozás 11 óráig lehetséges. A kulcsot
kérjük, hogy tedd vissza a széfbe, a
számokat állítsd 0000-ra.

LOCATION

D9 Cottage is located in Csesznek,
Dózsa street 9. By car, you can
reach us either on M1 or M7
motorways, we are close to Route
Nr. 82 . You can park in the garden
of the cottage, in a safe place.

By bus, we recommend you to take
Csesznek-Suttony stop along Route
82. By train the best choice is to
stop at Zirc, than take a bus.

CHECK-IN
The arrival time is from 3 pm. If we can't
greet you personally, you will find your
keys in the key locker next to the gate.
The code is 1981. After setting the code,
you can easily open the locker pushing
down the button on the left side of the
numbers.

After opening the locker, please set back
the code to 0000 and close the small
shutter. 

Payment is automatic in case of booking
via AIRBNB. If you booked directly via our
website, please transfer the
accommodation fee to our bank account:  
Fülöp Johanna OTP 11773487-31755380. 

No extra fees, all costs are covered with
the accommodation fee.

CHECK-OUT
You can check-out until 11 am when
leaving D9 Cottage. Please leave the key in
the key locker and close the big gate
properly after you leave the drive-way.
The process with the locker is the same as  
during check-in. Please don't forget to set
the numbers on the locker to 0000.
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Házikónkban a kényelmes pihenés
alapvető felszereltségét biztosítjuk, akár
hosszútávú tartózkodáshoz is. A fűtésről
programozható NOBO panelek
gondoskodnak, valamint két fatüzelésű
kandalló. A fürdőszobában törölközőt,
folyékony szappant, kézműves szappant,
WC-papírt, légfrissítőt, hajszárítót,
mosógépet, mosószert biztosítunk.
Vasalásra is van lehetőség. A konyhában
fagyasztós hűtőszekrény, mosogatógép
(tabletták a szélső fehér fiókban),
indukciós főzőlap, sütő, alapvető edények,
tányérok, poharak, konyharuha,
vágódeszka, kések állnak rendelkezésedre.
A hálóban king-size ágy, ágynemű,
íróasztal, fotel, akasztós gardróbszekrény
fa vállfákkal és egy jógamatrac vár.

ÉTEL-ITAL
A házikóban reggelit/meleg étkezést
nem tudunk biztosítani, de vendégünk
vagy egy üveg üdvözlő borra, illetve
korlátlan, minőségi kávéfogyasztás
lehetséges (Delonghi kávégép,
tejhabosító, cukor, méz, fahéj,
babkávé, UHT tej), tea bekészítést,
(vízforraló, fekete, gyümölcs, zöld tea
filterek) illetve müzlit és kekszet is
találsz. 

KINTI FŐZÉSHEZ bográcsot,
grillrácsot, tárcsát, tüzifát biztosítunk. 

You will find all the equipment you
need, even for a longer stay. The
heating is provided by NOBO electric
panels and two fireplaces. In the
bathroom, you will find towels, liquid
soap, handmade soap, toilet paper, a
hair-dryer, washing machine with
washing liquid. You can iron as well
(iron and iron-desk provided). The
kitchen is full equipped with all
necessary tools. You will love our
king-size bed in the bedroom, where
you will also find a desk with a chair
and wardrobe with wooden handles
and a sanitized yoga mat. 

FOOD AND DRINK
We can't provide meals at D9 Cottage, but
we gonna surprise you with a nice bottle of
wine. Also, you can drink unlimited coffee
(Delonghi coffee machine, Tchibo milk
foam-maker). We provide you with honey,
sugar, UHT milk, small biscuits as well,
and you will also find tea labels for a nice
cup of tea. In the kitchen cupboard you
will find some basic ingredients: granola,
flour, vegetable oil, olive oil, spices, rice,
sugar, salt, etc. Feel free to use them! 

OPEN FIRE COOKING You can find all the
necessary equipment in the shed. You can
use firewood right next to the shed for
free. 

FACILITIES

FELSZERELTSÉG
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A jakuzzi kezelőpaneljén lehet
beállítani a kívánt hőmérsékletet,
a + és - gombokkal, min. 36 fok.
Soha ne használj tusfürdőt,
szappant, borotvahabot, sampont,
naptejet vagy egyéb
kozmetikumot a jakuzziban.
A fenntartható működés
érdekében kérjük a jakuzzi
tetejét használat után tedd vissza,
hogy tökéletesen fedje a
medencét.
Kérjük vigyázz rá, hogy
semmilyen folyadék ne kerüljün
a medencébe (vörösbor, kávé,
stb. mert megfertőzi a vizet) az
üvegszilánk mind a motorra,
mind a benne ülőkre veszélyes.
Kérjük, hogy a padló védelme
érdekében a jakuzzi-használat
után törölközz meg alaposan,
mielőtt belépsz a házba.

Teraszunkon kizárólagos jacuzzi
használatot élvezhettek, állandó 37-
40 fokos hőmérséklettel. Annak
érdekében, hogy a teljes pihenésetek
alatt elérhető legyen az élmény,
kérjük figyeljetek az alábbiakra: 

HOT TUB

JACUZZI
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You can set the required
temperature on the control
panel on the front side of the
hot tub. The recommended
minimum temperature is 36
degrees.
Please avoid using any kind of
cosmetics, soap, shampoo, sun
milk, or other chemicals before
entering the hot tub and while
using the hot tub.
After usage please cover the
hot tub properly.
Please don't pour liquids into
the hot tub (coffee, wine, to
avoid water infection). Also, do
avoid breaking glass because
its dangerous for you and for
the engine.
After usage please dry yourself
before entering the house in
order to protect the floor in the
bedroom.

You will enjoy your own spa
experience with the hot tube.
Please keep these rules for the
perfect usage:



ÉTKEZÉS A
KÖZELBEN
ÉLELMISZERBOLT
A falu élelmiszerboltja kb. 3 perc séta, a
Dózsa és Watthay Ferenc utca
találkozásánál, Dévényi vegyesbolt,
dohánybolt és presszó. Kb. 15 perc autóútra,
Zircen kis Tesco és Penny van, kb. 35 perc
autóútra Győrben Metro, Tesco, Lidl, Aldi. 

ÉTTERMEK A FALUBAN
Hétfő kivételével minden nap nyitva van a
falu központjában a Várvölgy Vendéglő mely
finom, bőséges, házias fogásokat kínál. A
legjobb kézműves hamburgeres pedig a
Sistergő Platni, 5 perc sétára a háztól,
péntektől vasárnapig üzemel. 

ÉTTERMEK AUTÓS, KERÉKPÁROS TÁVRA
Kőpince fogadó - VINYE
Összeköthető egy Cuha-patak túrával, vagy
VIA FERRATA túrával. 
Szarvaskút Kemencés Étterem
Szarvaskút Hotel étterme, összeköthető egy
szép erdei sétával, a forrástól. 
VIATOR étterem Pannonhalma
Elegáns étterem és borbár a Pannonhalmi
Apátság kezelésében. 

ZIRC - 15 perc autós táv: Marietta Pizzéria,
Bagolyvár Fogadó, Pepe Cukrászda

EATING OUT
NEARBY
FOOD STORES

You will find a small food store and
tobacco shop within 3 minutes
walking distance, open during the
whole week. 

By a 15-minute car trip, you will find
a small TESCO and PENNY in Zirc,
by 35-min car trip you can reach
TESCO, METRO, ALDI, LIDL in Győr. 

EATING OUT IN TOWN
Sistergő Platni bistro - handmade
hamburger, pulled-pork sandwich,
coffee, craft beer – 3 min walk towards
the castle, open at weekends 9am – 8pm,
not far from it there is a Lemonade bar
open at summer period. 
Várvölgy restaurant - local food, big
portions, traditional Hungarian dishes for
a reasonable price – open 9 am – 10pm
(Sunday 8pm, closed on Monday) 
10 min walk down on Dózsa and Watthay
Ferenc street.

EATING OUT - BY CAR OR BIKE
Kőpince Forest Restaurant - VINYE
Local, Hungarian dishes for a good price,
special dishes from wild meat. You can
reach a nice walk path from here along
“Cuha-creek”.
Szarvaskút Kemencés Restaurant
A wellness hotel's restaurant (traditional
dishes made in a special fire stone
“kemence”)
VIATOR restaurant - Fancy restaurant
with special wine and dishes of the
Pannonhalma region, also has religious
connection (Abbey of Pannonhalma)

In Zirc (15 min trip by car) you will also
find some good places to eat: Marietta
Pizzéria, PEPE cake shop, Bagolyvár
Restaurant
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http://www.varvolgyvendeglo.hu/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057494108108
https://www.facebook.com/vinyekopincefogado
https://www.hotelszarvaskut.hu/kemences-etterem
https://viator.co.hu/rolunk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057494108108
http://www.varvolgyvendeglo.hu/
https://www.facebook.com/vinyekopincefogado
https://www.hotelszarvaskut.hu/kemences-etterem
https://viator.co.hu/rolunk/


PROGRAMOK A
KÖZELBEN
CSESZNEKI VÁR látogatás

LOVAS KOCSIKÁZÁS - a lovaskocsi megy a
házhoz, kisebb kirándulás Cseszneken.
Kovács Pál 06 30 362 2538

KERÉKPÁRTÚRA - ajánljuk Vinye-
Bakonyszentlászló megközelítését, illetve
Bakonyoszlop, Dudar, Bakonynána felé,
vagy Pannonhalma felé érdemes indulni. 

ÖRDÖG-ÁROK - gyalogtúra
A háztól sétával elérhető, nem kell hozzá
autózni. Ez gyakorlatilag a piros
túraútvonal, Cseszneken a temetőnél indul,
érdemes akár csak a szurdokig elmenni és
visszafordulni. 

GÉZAHÁZA felé ZÖLD v. PIROS KERESZT
TÚRAÚT rövid és szép túrák Gézaházára,
gyalog elérhető a háztól, temető után
kezdődnek, előbb a piros kereszt, kicsit
lejjebb a zöld sáv. 

VINYE ZÖLD TÚRAÚT
Vinye irányában erdei körtúra, a háztól a
Vasút utca felé kell indulni

PORVA-CSESZNEK SÁRGA TÚRAÚT
Vasút utcából Károlyháza és Porva-Csesznek
irányában, Porva-Cseszneknél piros
útvonalon Zircre is el lehet jutni. 

ACTIVITIES
NEARBY
VISITING THE CASTLE OF
CSESZNEK Closed on monday

HORSE CARRIAGE TRIP
A horse carriage picks you up at the
house and takes a nice trip around
the village. Kovács Pál 06 30 362
2538

BIKE TRIPS
We suggest Vinye-Bakonyszentlászló,
Bakonyoszlop, Dudar, Bakonynána by
bike. Pannonhalma is a nice trip but a
bit longer, about 2 hours by bike. 

WALK TOURS 
We provide you a map of Bakony-hill at
D9 Cottage. From the house you can
reach those trips on foot:

ÖRDÖG-ÁROK RED PATH (Devil's
Ditch)
A beautiful and medium-level path starts
at the big parking place near the
cemetery. 

GÉZAHÁZA RED CROSS PATH
Starts at the same point, an easy forest
walk towards Gezahaza. 

GÉZAHÁZA GREEN PATH
Starts a bit further, after leaving the
cemetery, a short, nice forest walk
towards Gézaháza. 

VINYE GREEN PATH
Starts from Vasút street, under 82
motorway, lovely walk towards Vinye and
the Cuha creek. 

PORVA-CSESZNEK YELLOW PATH
Starts from Vasút street, under 82
motorway, nice forest walk. On the RED
PATH from Porva-Csesznek you can
reach Zirc.  
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https://www.csesznekivar.hu/
https://www.holkerekparozzak.hu/kerekpartura-terkepes-turaajanlatok/kerekparturak-aszfalton/balaton/44-gyor-moson-sopron-megye/4942-24-turisztikai-kerekparut
https://kirandulastippek.hu/bakony-veszprem/ordog-arok-ko-arok-komoso-szurdok
https://www.holkerekparozzak.hu/kerekpartura-terkepes-turaajanlatok/kerekparturak-aszfalton/balaton/44-gyor-moson-sopron-megye/4942-24-turisztikai-kerekparut
https://www.holkerekparozzak.hu/kerekpartura-terkepes-turaajanlatok/kerekparturak-aszfalton/balaton/44-gyor-moson-sopron-megye/4942-24-turisztikai-kerekparut
https://turizmus.zirc.hu/en/walk-around/natural-assets-of-zirc-area/devil-s-ditch


PROGRAMOK AUTÓS
TÁVRA
ZIRCI arborétum - kellemes séta a zöldben,
egész évben nyitva, autóval kb. 10 perc

ZIRCI Apátság - nyitvatartást ellenőrizni
érdemes! Autóval kb. 10 perc

PANNONHALMA Apátság - kb. 25 perc autóút,
arborétum, Viator étterem és borbár

TÉS híres történelmi szélmalmok, kéktúra
útvonal, autóval kb. 25 perc

RÓMAIFÜRDŐ - szép erdei séta Tés és Jásd
közelében, autóval kb. 25 perc, kék túraút része

BAKONYBÉL - hangulatos bakonyi falucska, kb.
35 perc autóval, Borostyán kút, Gyilkos tó,
Csillagda és más túrútvonalak a közelben

VINYE - CUHA-PATAK SÉTA, TÚRA
Autóval Vinye kb. 15 perces út, a parkolótól indul
a túraútvonal, lehet csak sétálni, vagy a linken
szereplő körtúrát megcsinálni, nagyon szép
útvonal! A közelben van Fenyőfő is, számos szép
túraútvonallal, illetve a VIA FERRATA
útvonalakat is tartalmazó kalandpark. 

ZIRCRŐL KÖRTÚRA KÉK ÚTVONAL RÉSZE
Zircről Borzavár - Porva - Porva-Csesznek - Zirc
útvonalon lehet túrát tenni, ez egy nagyon szép
útvonal! KÉK túrajelzésen indul, majd átvált más
jelzésekre. 

PÁPA TERMÁLFÜRDŐ - A bakonyban kevés
termálfürdő van, a legközelebbi nagy fürdő a
pápai. 

1 órás autóútra: Balaton-felvidék, Nivegy-völgy,
Káli-medence, Balaton-part. 
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ACTIVITIES BY
CAR
ZIRCI arboretum - a very nice, green
location with loads of plants 

ZIRCI Apátság - 10 minutes by car,
Abbey of Zirc, closed on Monday

PANNONHALMA Abbey - 25 min by
car, arboretum, abbey, Viator
restaurant and wine bistro, nice walk
in Pannonhalma center. 

TÉS old windills, 25 min by car

RÓMAIFÜRDŐ - 25 min by car, lovely
and famous hiking path starts at Jásd
village

BAKONYBÉL - lovely Bakony village,
forests all around, things to visit:
Borostyán fount, Hubertlak lake,
Csillagda Pannon Observatory and some
hiking path around in the forest. 

VINYE - CUHA-CREED PATH
A 10-15 min. car trip from the house and
you can reach Vinye, than after leaving
the car a very nice hiking trip along
Cuha-creed.

ADVENTURE PARK VINYE 

FENYŐFŐ - ANCIENT PINE FOREST

ROUND HIKING PATH FROM ZIRC
Zirc - Borzavár - Porva - Porva-
Csesznek - Zirc beautiful round trip,
part of the famous blue hiking path of
Hungary

PÁPA THERMAL BATH - the nearest and
biggest thermal bath around. 

You can reach lake Balaton, Balaton-
uplands and National Park with cosy
villages in an hour by car. 

https://www.facebook.com/CiszterciArboretumZirc
https://www.facebook.com/ZirciApatsag
https://pannonhalmifoapatsag.hu/
https://kirandulastippek.hu/bakony-veszprem/tes-szelmalmok
https://kirandulastippek.hu/bakony-veszprem/romai-furdo-bakonynana
https://bakonybel.hu/index.php?p=adatlap&kategoria=latvanyossag&id=3
https://csodahelyek.hu/2020/09/15/hubertlaki-to-bakonyi-gyilkos-to/
http://csillagda.net/
https://kirandulastippek.hu/bakony-veszprem/cuha-szurdok
https://turizmus.zirc.hu/jard-be/turautvonalak/gyalogos-turak-zirc-kornyeken
https://varkertfurdo.hu/termalfurdo/
https://turizmus.zirc.hu/en/walk-around/arboretum
https://visithungary.com/articles/knowledge-of-centuries-in-one-place:-the-historic-library-of-the-cistercian-abbey-in-zirc
http://zirciapatsag.hu/
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g754048-d7055227-Reviews-Pannonhalma_Archabbey-Pannonhalma_Gyor_Moson_Sopron_County_Central_Transdanubia.html
https://welovebalaton.hu/en/venue/windmills-and-blacksmith-s-shop-in-tes
https://turizmus.zirc.hu/en/walk-around/natural-assets-of-zirc-area/roman-bath
https://turizmus.zirc.hu/en/walk-around/natural-assets-of-zirc-area/hubertlaki-lake
https://www.bfnp.hu/en/latogatohely-1/pannon-observatory-bakonybel-bakonybel
https://turizmus.zirc.hu/en/walk-around/natural-assets-of-zirc-area/cuha-canyon
https://turizmus.zirc.hu/en/experience-it/adventure-parks/szent-laszlo-adventure-park
https://turizmus.zirc.hu/en/experience-it/adventure-parks/szent-laszlo-adventure-park
https://turizmus.zirc.hu/en/walk-around/natural-assets-of-zirc-area/ancient-pine-forest-of-fenyofo
https://varkertfurdo.hu/de/
https://www.bfnp.hu/en/national-park-1


D9 google maps

A bejárati ajtó biztonsági záras, fel kell húzni
a kilincset nyitásnál, zárásnál.
A komódon az asztali lámpa kapcsolója a
lámpatesten az égő alatt van.
A hálóban van egy jelerősítő, így még az
udvaron, teraszon is van WIFI.
A konyhában a mosogatógép a mosogató
mellett van, a tabletták pedig a mosogatógép
fölötti, szélső polcos elemen, a középső kis
fiókban.
A mosogató alatti legalsó fiókban van
szemetes, a szelektívben nincs zsák, vegyesen
használhatjátok, mi majd elrendezzük,
szétválogatjuk.
A hálóból ki lehet menni a teraszra, azon az
ajtón van egy szúnyogháló is, ami mágneses,
erősen el kell húzni és a keretre cuppan.
A nappaliban van egy TV, de nincs TV
csomag,  a Netflix alkalmazás működik, a
Peti fiókot nyugodtan használjátok. 
A konyhában a sütő alatt is van egy fiók, ott is
vannak sütőedények, alufólia, sütőpapír,
szalvéta stb.
A fürdőben a mosdó alatti kosárban van
hajszárító, a mosógép feletti polcon, a szürke
kosárban van mosószer, vasaló a faházban. 
A faházban van bogrács, grillrács, nyárs, két
felszerelt bicikli, ami díjmentesen
használható.
Ha bármi elfogy, a faházban az ajtóval
szemben lévő polcon vannak tisztítószerek,
törölközők, szappan, WC-papír, stb. 

GYAKORLATI
INFORMÁCIÓK

The front door has a safety lock, pull-up
door handle for opening.
In the hall, you can switch on/off the lamp
with the switcher placed right under the
bulb. 
There is a WIFI amplifier in the bedroom,
the router is in the hall. 
Tablets for the dishwasher are in the
drawer on the left side of the upper
cabinet. 
Under the sink you will find the bins, for
selective, we do not use a plastic bag, collect
together, we will separate while cleaning. 
When entering the terrace from the
bedroom you can find a mosquito net,
closing with a magnet. 
In the living room, there are no TV channels
on the TV, you can use Netflix with "Peti"
account. 
You can find two bikes in the small wooden
shed and you can use those for free as well.
In the kitchen you can use all equipment,
you can reach the dishwasher pods in the
small white drawer above the dishwasher.
You will find a drawer under the oven with
napkins, more kitchen tools. 
In the bathroom you will find the hair dryer
under the tap in the basket, washing liquid
above the washing machine.
If you run out of something during your
stay, check the wooden shed, you can find
there a lot of stuff, like towels, paper towel,
soap, etc. 

PRACTICAL
INFORMATION

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1FkqqKFFJQrXNKOqK3whXUDvFe0oe8lDE&ll=47.322196329113325%2C17.855806816894518&z=12

