SZÉPALMA HOTEL
ÉS MÉNESBIRTOK****
8429 Porva-Szépalmapuszta
Szépalmapuszta - az Esterházy család egykori ménesbirtoka, - a Magas-Bakony erdőségeiben, a Kőris-hegy
szomszédságában található. Kanyargós erdei út vezet fel ide Zircről. Amikor a Borzavár utáni emelkedőn
haladva már-már elbizonytalanodnánk, hogy jó fele járunk-e, néhány percen belül kiérve az erdőből hatalmas karámokban békésen legelésző szürke marhák és fiatal csikók látványa fogad bennünket. Magyarország talán legszebb és legeldugottabb birtokára érkeztünk. Az egész környék harmóniát és valami különös,
szelíd nyugalmat áraszt. Szépalma a Bakony különleges búvóhelye, amely nem csillog, és nem hivalkodik.
Mindez nem is lenne méltó a hely szelleméhez. Falain belül és kívül visszafogott elegancia jellemzi. Luxus
helyett békességet és felüdülést kínál. Nem tör babérokra, nem kíván divatos lenni, de üdítő természetességével regenerál, és új energiákkal tölt fel. Pontosan azt kínálja, ami hiányzik a hétköznapjainkból.
A csempékkel határolt klórszagú „kék-wellness” helyett, Szépalma az erdő, a virágok, és a friss széna illatával
a „zöld wellness” különleges élményét kínálja: a természet gyógyító és regeneráló erejét testünk és lelkünk
felüdüléséhez. Az erdei kirándulások, gyalogtúrák, kerékpározás vagy lovaglás után a jól megérdemelt szauna és a frissítő masszázs új értelmezést nyernek
Szépalma a Magas-Bakony szívében a Kőris-hegy szomszédságában található. A hotel és Ménesbirtok különféle szobákkal és lakosztályokkal áll a vendégek rendelkezésére. A nagyrendezvényekre is alkalmas étterem a rusztikus csárdával különleges bakonyi ételek garmadáját kínálja vendégeinek

Szobaárak tartalmazzák:
svédasztalos reggelit, a szaunák, infraszauna, pezsgőfürdő, fitneszterem, játszószoba, ping-pong terem,
parkoló használatát.
Egyéb szolgáltatások:
konferenciatermek, kerékpárok, lovas kocsizás, lovas oktatás, lovaglás fedett lovardában és terepen,
darts, nordic walking botok, gps-túrakészülékek, szánkók, sífutó lécek, lovas szán, erdei tornapálya,
outdoor kötélpálya, játszótér, tollaslabda, gyorstollas(speedminton).
Fakultatív programlehetőségek:
• Zirci Arborétum (március 15. - november 30.)
• Zirci Ciszterci Apátság
• Hoffer Ildikó zirci keramikus művész alkotó műhelye – egyeztetett időpontokban egész évben)
• Reguly Antal Néprajzi Múzeum, Zirc
• Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc
• Kirándulások Pannonhalmára (48 km), Győrbe (62 km), Veszprémbe (32 km), Balatonra Herendre
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