
Az Akácfa kempingből Rába partikiindulva csodálatos
séta során megismerhetik a szelíden kanyargó folyó
vadregényes partját, annak színes élővilágát.
A kedvelők számára kiváló lehetőségekhorgászatot
kínálkoznak a Rába csörötneki szakaszán (horgászati
információk: )www.vasivizeken.hu

Horgászjegy helyben a Csörötneki Sporthorgász Egyesületnél
váltható.

Az Őrség kapujában elhelyezkedő Csörötneken, a Rába
partján, a folyón átívelő közúti híd közvetlen közelében he-
lyezkedik el 1 ha zöldterületen a 2006-ban épült AKÁCFA
KEMPING.
A kemping a vízitúrázók kedvelt megállóhelye, a szent-
gotthárdi indulást követően az első biztonságos kikötési
lehetőség a folyón.
Szép, nyugodt környezet és
kulturált árak várják a pi-
henni vágyókat, a
vadvízi evezősöket,
a horgászokat és a
kerékpárosokat.

A közeli (Szőlőhegy) és aRába völgye gyümölcsút
környező erdők ugyancsak kedvező feltételeket biztosítanak a
kirándulásra, kikapcsolódásra.
A Rába völgye gyümölcsúton végig sétálva alkalom nyílik az
évszázados hagyományokra visszanyúló szőlőtermesztés
megtekintésére és a helyi borok megkóstolására.A kempingből kiindulva nagyobb kerékpáros és lovas túrákra

is van lehetőség a környékbeli erdei utakon, vagy a közeli
Őrségben. Nem ritka, hogy az erdők vadon élő állatai is a
csendes látogató szeme elé kerülhetnek.

A lelki felüdülésre a modern stílusú "Örök ige" templomában
és a mellette elhelyezkedő csodálatos, stációkkal ékesített
parkban van lehetőség.

A kemping áprilistól novemberig tart nyitva.

KEMPING SZOLGÁLTATÁSAI

konyha, fürdő, WC
mozgássérült vizesblokk
100 m közösségi tér, esőbeálló2

tűzrakó hely
lakókocsi beálló, sátorhelyek
csónakkikötő, parkoló
kerékpárkölcsönzés

KÖZELBEN TALÁLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK

élelmiszerbolt és kisvendéglő (50 m)
orvosi és fogorvosi ellátás (150 m)
posta (250 m)
vasútállomás
(Szombathely - Graz fővonal mentén 1500 m)
kosárlabda- és teniszpálya, játszótér (200 m)

A KEMPING ÉS KÖRNYÉKE LÁTNIVALÓK

A kempingtől mintegy 10 km távolságban a St.Gottthard Spa
& Wellness mediterrán élményfürdő kedvező feltételekkel áll
rendelkezésére a termál- és wellness programok
kedvelőinek.
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JELMAGYARÁZAT

Kiadja: Csörötnek Község Önkormányzata, 9962 Csörötnek, Vasúti út 5.
Tel./Fax: 0036/94 541-022, E-mail: pm-csorotnek@sztgnet.hu, info-csorotnek@sztgnet.hu, www.csorotnek.hu
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AKÁCFA KEMPING CSÖRÖTNEK
Információ: 94/541-022

akacfakemping@sztgnet.hu

www.csorotnek.hu


