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Kedves Vendégünk!
Szeretettel üdvözöljük Szállodánkban!
Tájékoztatónk segítségével szeretnénk megismertetni szállodánk széleskörű szolgáltatásait és
felhívni figyelmüket a legfontosabb tudnivalókra.
Kellemes kikapcsolódást kívánunk!
Részlegeink:
Recepció:
Megtalálható: Kastély épület földszintjén
Nyitvatartás: mindennap 00:00 – 24:00
Telefonszám: 100
Kastély Étterem és Bár:
Megtalálható: Kastély épület földszintjén
Nyitvatartás: vasárnaptól - csütörtökig 12:00 – 20:00
péntek és szombat 12:00 -21:00
Telefonszám: 108
Wellness-Fitness központ:
Megtalálható: Liliom épület félemeletén
Nyitvatartás: mindennap 08:00 – 20:00
Telefonszám: 100
Bejelentkezés és kijelentkezés
A szállodai szobák az érkezés napján 14:00 órától foglalhatóak el, az elutazás napján pedig 10
óráig tudjuk azokat biztosítani. Térítés ellenében késői elutazás is kérhető (szoba igénybevétele
18 óráig). Késői elutazás, a foglaltság függvényében, előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
A további fontos információkat megtalálják betűrendben a következő oldalakon!
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Adapter
Amennyiben nem európai szabványú dug villával rendelkező elektromos készüléket szeretne
csatlakoztatni a hálózathoz, úgy az aljzat átalakításához szükséges adaptert a szálloda
recepciójánál igényelhet. A megfelelő használathoz kérjék kollégáink segítségét.
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata
Szállodánk adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal rendelkezik. Amennyiben meg szeretné
ismerni a szabályzatot, úgy azt megtalálja nyomtatott formában a recepción vagy elektronikus
formában a friedhotel.hu weboldalon.
Ágynemű, takaró, párna, antiallergén párna
Az ágyneműk cseréje 3 naponta történik. Amennyiben naponta ágynemű cserére lenne
szükségük, kérjük, forduljon a szállodai recepcióhoz. Az ágyneműhuzat extra cseréje térítés
ellenében lehetséges. Amennyiben további takaróra, párnára lenne szükségük, kérjük, forduljon
a szállodai recepcióhoz, szintén a recepción kérhetnek antiallergén párnát.
Bankautomata
Simontornyán jelenleg 2 bankautomata található, a városközpontban és az orvosi ügyelet
mellett, mindkettő napi 24 órában üzemel.
Biztonsági előírások
Kérjük, hogy a biztonságuk érdekében tartsák be a szálloda tűzvédelmi szabályzatát és
házirendjét. Tűzriadó esetén azonnal hagyják el az épületet, a menekülési útvonalat a szoba
ajtajára, illetve a közösségi terek falára kifüggesztve találják. Tűz esetén a liftek használata tilos.
Borkostóló, Kastélybor vásárlás, szőlőültevény
A Fried Kastélyhoz tartozó több hektáros szőlőültetvény kellemes séta- és túra útvonalakat
biztosít a természetet kedvelőknek. A szálloda pincészetében több mint százéves múltra
visszatekintő hagyományokkal készítik a Kastélyborokat. Lehetőség van borkóstoló keretében
megízlelni és akár megvásárolni azokat. Bővebb információt a borkóstolásról és borvásárlásról
a szoba mappa végén találnak.
Cipőtisztítás
A szállodánk főbejáratánál elhelyezett cipőtisztító gépünket térítésmentesen vehetik igénybe,
továbbá minden szobában cipőtisztitó csíkot készítünk be.
Csomagmegőrzés, csomagszoba
Mind szobaelfoglalás előtt, mind távozás után lehetősége van csomagjait megőrzés céljából
elhelyezni a szálloda recepcióján. A csomagért és az abban található értékekért a Fried
Kastélyszálló Resort felelősséget nem vállal. A megőrzés céljára átadott tárgyakat a recepció az
átvett állapotában tárolja az adott napon. Amennyiben az átadó nem jelentkezik aznap a
csomagért, szállodánk további két hétig tárolja a csomagot. Amennyiben ez idő alatt sem
jelentkezik az átadó, úgy a recepció a szálláshely területéről eltávolíthatja az átadott tárgyakat és
az átadó az átadott tárgyakkal kapcsolatban a Fried Kastélyszálló Resorttal szemben semmilyen
követelésre nem jogosult.
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Csomaghordás
Csomaghordási szolgáltatásunk térítésmentesen vehető igénybe, további segítségért, illetve
tájékoztatásért kérjük, forduljon a recepcióhoz.
Dohányzás
Szállodánk belső tereiben tilos a dohányzás, ezért kérjük, csak az épületen kívül az arra kijelölt
helyeken dohányozzon.
Ébresztő
A televízión távirányító segítségével állíthat be ébresztőt, vagy telefonos ébresztés is igényelhető
a szálloda recepcióján.
Elektromos áram
Kérjük, hogy amennyiben a szobája a Liliom épületünkben található, a recepción kapott
mágneses kulcskártyát helyezze a szobabejárat mellett lévő kapcsolódobozba, ez aktiválja az
elektromos hálózatot. Az elektromos áram európai szabványú 230 V / 50 Hz.
Elektromos készülékek
A szállodai szobában tüzet, rövidzárlatot okozható készüléket (például: kávéfőzőt, vízmelegítőt,
vasalót, stb.) üzemeltetni tilos. Vasalási igényüket a szálloda recepcióján jelezhetik.
Értéktárgyak, széf
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a szobában hagyott értéktárgyaikért szállodánk
nem vállal felelősséget. Javasoljuk, hogy a szobát, illetve az ablakokat a helységből való
távozáskor zárják. Kisebb értéktárgyaik megóvására biztonságos megoldást kínál a szobában
található szobaszéf, nagyobb értékeiket elhelyezhetik a szállodánk recepcióján található
központi széfben. A szobaszéf használati utasítása a széf oldalán található.
Faxolás / Fénymásolás
Faxkészülék és fénymásoló a szállodai recepción vehető igénybe a nap 24 órájában.
Fizetési módok
Szállodánk elfogad készpénzben Forintot és Eurót, valamint VISA, MasterCard, American
Express, UnionPay logójú bankkártyákat, továbbá OTP, K&H és MKB SZÉP-kártyákat, és
Erzsébet Plus és Edenred utalványokat.
Fürdőköpeny
A szobákba bekészített fürdőköpeny használata díjmentes. A fürdőköpenyeket igény esetén
(akár minden nap) cseréljük, de arra kérjük kedves vendégeinket, hogy környezetünk védelme
érdekében csak szükség esetén kérjék a cserét. Fürdőköpenyeket minden esetben kérjük
visszahozni a szobába, kijelentkezéskor ellenőrizhetjük azok meglétét. Hiány esetén a szálloda
fenntartja azon jogát, hogy kérje a hiány megtérítését.
Gyerekágy, babaágy
Amennyiben szükséges, gyermekágy vagy babaágy a recepción térítésmentesen igényelhető.
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Gyerek játszósarok és játszótér
Szállodánkban gyerek játszósarkot alakítottunk ki a legkisebb vendégeink részére. A játszósarok
a Liliom szárny legfelső emeletén található és napközben térítésmentesen vehető igénybe. Jó
idő esetén a kastélyparkban játszótér várja a gyerekeket. Felhívjuk kedves szülők figyelmét, hogy
mindenki saját felelőségére használhatja a játszóteret, a és balesetek elkerülése véget
mindenképp javasoljuk a szülői felügyeletet.
Hajszárító
Szállodánk minden szobája hajszárítóval felszerelt.
Háziállatok
Szállodánk állatbarát, de kérjük betartani a háziállatok tartásának általános előírásait és
szabályait. Házi kedvenceiket kérjük ne vigyék a vendéglátás és a wellness-fitness központ
területére, valamint szíveskedjen a recepciót értesíteni a takarítás lehetséges időpontjairól.
Háziállatok után szállásfelárat számolunk fel.
Internet és WiFi
A Kastély épület első emeletén található az Internet sarok, melyet térítésmentesen
használhatnak. A Szálloda teljes területén ingyenes WiFi szolgáltatást biztosítunk vendégeink
részére, a csatlakozáshoz válasszák ki a „Fried Wifi Hotspot” hálózatot, melyet jelszó nélkül
használhatnak.
Kártérítés
Szállodánk felelősség biztosítással rendelkezik, viszont semmilyen felelősséget nem vállal a
szállodának fel nem róható okokból bekövetkezett balesetekért és károkért, továbbá kizárja
kártérítési felelősségét az őrizetlenül hagyott tárgyakért.
Szállodánk fenntartja magának a jogot, hogy a vendégek részéről történő szándékos károkozás
esetén, a kár ellenértékét a kár okozójával megtéríttesse.
Konferencia (rendezvény) termek
A szállodánk különböző méretű, légkondicionált rendezvénytermekkel rendelkezik.
Konferencia (rendezvény) termeinket térítés ellenében lehet igénybe venni, a részletekről
érdeklődjenek a recepción.
Légkondicionálás
Szállodánk minden lakószobája légkondicionált. A Liliom szárnyban levegő befújás nélkül
működő falhűtési rendszer gondoskodik a kellemes hőmérsékletről. A többi épület szobái
hagyományos klímaberendezésekkel vannak felszerelve. Energia takarékossági okokból kérjük,
a nyílászárokat tartsák csukott állapotban, amennyiben használják a klímaberendezéseket. A
klímaberendezések működésével kapcsolatos kérdés esetén, bátran forduljanak a recepcióhoz.
Masszázsok
Vendégeink térítési díj ellenében a legkülönbözőbb masszázsfajták közül választhatnak.
Felkészült masszőreink segítenek a megfelelő masszázsfajta kiválasztásban, bővebb információ
a szoba mappa végén található. Időpont foglalásért forduljanak a szállodai recepcióhoz.
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Minibár
Szállodánk minden szobája minibárral felszerelt, a minibár feltöltése naponta történik, a
fogyasztást árlista alapján naponta terheljük. Az árlista a minibár mellet található.
Mosás, vasalás
Mosást és vasalást vállalunk egyéni igények esetén. A mosodai zsák az árjegyzékkel a
ruhaszekrényben található. A mosás következtében esetlegesen felmerülő problémákért a
szálloda nem vállal felelősséget.
Műszaki probléma
Amennyiben a szálloda területén, de legfőképpen szobájában, műszaki problémát észlel, kérjük,
értesítse erről a recepciót.
„Ne zavarjanak” tábla
Amennyiben nem szeretnék, hogy megzavarják pihenésüket a szobájában, akasszák ki a szoba
kilincsére „Ne zavarjanak” táblát.
Papucs
Szállodánk térítés ellenében frottír egyszer használatos papucsot tud biztosítani.
Parkolás
Szállodánk szabadtéri őrzés nélküli parkolóit vendégeink díjtalanul használhatják. A
gépjárművekért és a bennük hagyott értéktárgyakért a szálloda felelősséget nem vállal.
Reggeli
A szállásdíj tartalmazza a reggelit, melyet minden nap 8:00-10:00 között szolgálunk fel.
Különleges étkezési igényeiket (gluténmentes, laktózmentes, cukormentes) érkezéskor minden
esetben jelezzék a recepción.
Szabadidő
Szállodánk számos szabadidős lehetőséget biztosít, részletes információ a szobamappa végén
található.
Szobaszerviz
Igény esetén a szobába is rendelhetnek ételeket az éttermünk nyitvatartási idejében. A rendelés
értékének 20%-ának megfelelő felárat számolunk fel az adott szolgáltatásért. A rendelhető
ételek árlistáját a szobamappa végén találják. Rendelésüket a 100 telefonmelléken adhatják le.
Takarítás
A napi takarítást minden nap 10:00-16:00 között végezzük, amennyiben nem szeretnék, hogy
megzavarják pihenésüket a szobájában, kérjük akasszák ki a szoba kilincsére a „Ne zavarjanak”
táblát. Amennyiben extra takarításra lenne szükségük, kérjük, forduljanak a szállodai
recepcióhoz. Az extra takarításért térítési díjat számítunk fel.
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Talált tárgyak
Kérjük kedves vendégeinket, hogy a talált tárgyakat adják le a recepción. A recepciónak átadott
talált tárgyakat, továbbá távozás után a szobákban talált tárgyakat, a Fried Kastélyszálló Resort
az átvétel napjától számítva két hétig tárolja. Amennyiben ez idő alatt nem jelentkezik a
tulajdonos, úgy a recepció a szálláshely területéről eltávolíthatja a talált tárgyakat.
Az elveszett, elhagyott tárgyakért a Fried Kastélyszálló Resort semmilyen felelőséget nem vállal.
Telefon
Szállodán belüli telefonhívások ingyenesek, a többi szoba az „1” és utána a szobaszám
tárcsázásával érhetők el. A szobákból közvetlenül telefonálhatnak belföldön, külső vonalat a
„9” szám tárcsázásával érhetnek el, ezen szolgáltatás díjköteles.
Televízió, rádió
A televízió csatornák listáját megtalálja a készülék előtti asztalon, bármilyen műszaki probléma
esetén kérjük forduljon a recepcióhoz. A tévékészüléken lehet hallgatni rádióadásokat is.
Törölköző, szauna lepedő
A szobai fehér törölközők, kék wellness törölközők és szauna lepedők cseréje igény szerint (akár
naponta) történik, azonban környezetünk védelme érdekében és a hosszú távú
fenntarthatóságának megőrzése érdekében kérjük, csak szükség esetén kérjék a cseréjüket. A
törölközőket és szauna lepedőket minden esetben kérjük visszahozni a szobába,
kijelentkezéskor ellenőrizhetjük azok meglétét, hiány esetén a szálloda fenntartja azon jogát,
hogy kérje a hiány megtérítését.
Törzsvendég program
Szállodánk törzsvendég program keretében, visszatérő vendégeink részére kedvezményeket
biztosít a weboldalon szereplő szoba és csomag szállás árainkból a honlapunkon keresztül
történő ajánlatkérések és foglalások esetén:
2. alkalommal 5 % kedvezmény
3. alkalommal 10% kedvezmény
4. alkalommal 15% kedvezmény
5. alkalommal 20% kedvezmény
minden további alkalommal 20% kedvezmény
Szállodánkban ötödik lakalommal megszálló vendégek részére törzsvendég kártyát biztosítunk,
mely 20% kedvezményt biztosít a weboldalon szereplő szoba és csomag szállás árainkból, a
honlapunkon keresztül történő foglalások esetén.
Transzfer
Szállodánk vendégei részére ingyenes transzfert biztosítunk a Simontornyai vasútállomás vagy
buszállomás és a szálloda között, a szolgáltatás igénybevételéhez előzetes egyeztetés szükséges
a recepcióval. Városon kívüli transzfer egyedi megállapodás alapján díj ellenében lehetséges.
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Tűzjelző, tűzriadó
Szállodánk minden helyisége tűzjelző berendezéssel van ellátva, mely a legkisebb füstöt is
érzékeli. A téves riasztás elkerülése érdekében dohányzás, nyílt láng használata szigorúan tilos.
Tűzriadó esetén megszólalnak a szirénák, ekkor a legrövidebb időn belül el kell hagyni a
szállodát a zölden világító nyilak által mutatott menekülési útvonalon. Szállodánk minden
helyiségében ki van függesztve a menekülési útvonal. Tűz esetén a liftek használata tilos.
Wellness-Fitness Központ
Wellness-fitness központunk egész évben üzemelő fedett úszómedencével és melegvizes
masszázs-pezsgőfürdő medencével rendelkezik. A vendégeink finn-, aroma- és infra-szaunák
közül választhatnak, illetve igénybe vehetik a gőzkamra relaxáló hatását, illetve megpihenhetnek
az aroma-tepidáriumban. Az emeleten helyezkedik el a légkondicionált, különböző
kondigépekkel felszerelt fitness termünk. A wellness szolgáltatások a nyári hónapokban kültéri
úszómedencével, csúszdával, jacuzzival és napozó terasszal egészülnek ki.
További információért kérjük, forduljon a szállodai recepcióhoz.
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Szabadidős lehetőségek
Szállodánkban terítésmentesen igénybevehető szolgáltatások:
➢ Wellness-Fitness központ
➢ Tollaslabda
➢ Röplabda
➢ Lengőteke
➢ Darts
➢ Asztalitenisz (ping pong)
➢ Asztalifoci (csocsó)
➢ Biliárd
➢ Társasjátékok
➢ Kártyák
➢ Könyvek
➢ Gyerek játszótér
➢ Gyerek játszósarok
➢ Állat simogató
Terítési díj ellenébe igénybevehető szállodai szolgáltatások:
➢ Borkóstoló
➢ Masszázsok
➢ Aromafürdő
➢ Testgyertya kezelés
➢ Kerékpárbérlés
➢ Íjászat
➢ Buddhista Szentély látogatás teázással
Környék látnivalói:
➢ Vármúzeum, Simontornya (épült: 1270)
➢ Katolikus Nagytemplom, Simontornya (épült: 1728)
➢ Festetics Kastély parkja, Dég
➢ Hegyi horgásztó, Simontornya
➢ Aranyponty tórendszer, Rétimajor
➢ Vadaspark, Tamási
➢ Gyógyfürdő, Tamási (kedvezményre jogosító kupon igényelhető a recepción)
➢ Csók István Galéria, Cece
➢ Pipó Várkastély, Ozora
➢ Balaton 40 km (Közép-Európa legnagyobb tava)
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Távol-keleti Kalandozás: 1990 Ft/fő (6,0 Euro/person)
Vietnámi buddhista szentély látogatás és teakóstoló
Kalandozzanak velünk a távol-keleti kultúrába a Fried Birtokon!
A Fried Kastély szomszédságában épült „Dai Bi” pagoda az első hivatalos vietnámi buddhista
szentély Magyarországon. A vezetett látogatás során megismerhetik a pagoda történetét és
betekintést nyerhetnek a buddhizmus világába és a vietnámi kultúrába.
A „Dai Bi” szentély megismerését követően szállodánk halljába invitáljuk Önöket egy teázásra.
Ennek keretében megkóstolhatják az igazi vietnámi zöldteát, mely mellé ázsiai kandírozott
gyümölcs különlegességeket szolgálunk fel.
A program tartalmazza:
Vietnámi zöldtea kóstoló
Kandírozott gyümölcs különlegességek
„Spirituális környezet, páratlan kilátás, különleges ízek”
Kerékpár Kölcsönzés: 1790 Ft/alkalom (5,5 Euro/bike)
Időtartam: 4 óra
Szívesen bebarangolná a környéket kerékpárral? Egy kis mozgásra vágyik a szabadban? Akkor
kölcsönözzön kerékpárt szállodánkban! Fedezze fel a festői szépségű Fried Birtokot és
Simontornyát két keréken. Élvezze a természet ölelését, nyugalmát egy kellemes biciklitúra
során. A biciklik különböző vázméretűek, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelőt.
A kerékpárok legkevesebb 4 óra időtartamra bérelhetők.
Minden további megkezdett óra díja 380 Ft/óra.
Kedves vendégeink a kerékpárokat saját felelősségre használhatják, és anyagi felelősséggel
tartoznak kerékpárért a használat ideje alatt.
Íjászat: 4980 Ft/alkalom/család (15 Euro/session/family)
Időtartam: 1 óra
Próbálja ki az íjászatot a simontornyai Fried Birtokon. Az íjászat egy kiváló testmozgás, amely
javítja a koordinációs készséget, erősíti a testet és a lelket. Az 1 órás élményprogramunkra várjuk
a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt. Ennek az izgalmas programnak a Fried Birtok lankái
adnak különleges helyszínt.
Család alatt 2 felnőtt és 2 gyermek értendő.
Minden további felnőtt 1480 Ft/alkalom és minden további gyermek 980 Ft/alkalom.

Fried Kastélyszálló Resort

H-7081 Simontornya, M alom út 33.
Tel.: +36/74- 486- 560
Email: info@friedhotel.hu
Website: www.friedhotel.hu

Dear Guests,
Welcome to our hotel!
It is our pleasure to provide you with some useful information on our hotel to make your stay
with us a memorable one.
We wish you a pleasant stay!
Our departments:
Reception:
It is located on the ground floor of the Castle building
Open: every day 00:00 – 24:00
Phone number: 100
Castle Restaurant and Bar:
It is located on the ground floor of the Castle building (opposite the reception)
Open: Sunday – Thursday 12:00 – 20:00
Friday and Saturday 12:00 – 21:00
Phone number: 108
Wellness-fitness department:
It is located on the ground floor of the Wing Lily
Open: every day 8:00 – 20:00
Phone number: 100
Check-in / check-out
The hotel room can be occupied from 2 p.m. on the day of arrival. Please leave your room
before 10 a.m. on the day of your departure. On the day of departure, there is a possibility to
extend your stay for a fee (room use until 18:00). The late check-out depends on the number
of bookings in our hotel on that day, and requires prior arrangement with the Reception.
Important information about our hotel can be found on the following pages in
alphabetical order.
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Adapter
In case you do not own a European standard AC connector on the electric device you would
like to operate in your room, please ask for an adapter at the reception desk. Please keep in
mind, we have a 230V/50Hz AC electric system. If you need further help, please ask the
receptionists.
Air conditioning
Every hotel room has air conditioning. In the modern Wing Lily, there is a wall heating-cooling
system without direct blown air. Rooms in the other buildings are equipped with traditional air
conditioning machines. If you are using the air conditioning, please keep the doors and windows
closed. In case you have any questions about the operation of the systems, please contact the
reception desk.
ATM, cash machine
In Simontornya there are 2 cash machines. They operate 24/7 and are located in the city centre
and next to the medical service building.
Bathrobes
The use of the bathrobes is free of charge. We change them upon request, but to protect our
environment we ask our dear guests to ask for replacement only when necessary. Please, bring
the bathrobes back to your room, because after check-out the rooms are being checked. If there
is a deficiency, the hotel reserves the right to request compensation for the absence.
Bed linen
We change bed linens every three days. If you would like to have them changed more often,
please contact the reception. The additional linen changes are provided for an extra charge. If
you need extra blankets or pillows, please contact our receptionists; you can also request an
anti-allergenic pillow at the reception desk.
Breakfast
The room rate includes the buffet breakfast, which is served from 8 a.m. to 10 a.m. Please
indicate your special dietary requirements (gluten-free, lactose-free, sugar-free) to the receptions
upon your arrival.
Child bed, cradle
Child bed or cradle can be requested at the reception desk.
Cleaning
Daily cleaning is from 10 a.m. to 4 p.m. If you do not wish to be disturbed at the given time or
do not wish your room to be cleaned on the day, please let us know by hanging the ‘Do not
disturb’ sign on the door. If you need extra cleaning, please contact the reception. There is an
extra charge for additional cleaning.
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Conference (event) rooms
Our hotel has air-conditioned function rooms of different sizes. Our conference (event) rooms
can be used for a fee, for further details contact the reception.
Compensation
Our hotel has liability insurance but does not accept any liability for accidents and damages
caused that are not attributable to the hotel, and excludes its liability for damages for items that
were left unattended. Our hotel reserves its right to claim reimbursement from the person who
caused the damages.
„Do not disturb” sign
If you do not wish to be disturbed in your room, please hang the “Do Not Disturb” sign on
the handle of the room door.
Electricity
If your room is located in the Wing Lily, please insert the magnetic key card you received at the
reception desk into the slot next to the room entrance, which will activate the electric network.
The electric current is 230 V / 50 Hz according to European standards.
Electrical devices
It is forbidden to use electrical devices (e.g. coffee maker, water heater, iron, etc.) in the hotel
room, which may cause a fire or short circuit. With ironing requests please contact the hotel
reception.
Fax, photocopy
Fax and photocopy services are available daily 0-24 hours at the reception desk.
Fire alarm
All rooms of our hotel are equipped with a fire alarm system, which detects even the slightest
smoke. To avoid false alarms, smoking and the use of open flames are strictly forbidden. In
case of fire, guests are alerted by a siren and are requested to leave the hotel as soon as possible
through the nearest emergency exit. The escape route is shown on a map on the inside of the
room door. In case of fire do not use the elevator.
Guest loyalty program
To our regular customers we provide the following discounts from our prices featured on our
website if booking directly with us (iroda@friedhotel.hu):
➢ when staying with us for the 2nd time: 5% discount
➢ when staying with us for the 3rd time: 10% discount
➢ when staying with us for the 4th time: 15% discount
➢ when staying with us for the 5th time: 20% discount
After the 5th visit, we offer you a 20% discount each time, and you receive the Fried Castle
Resort Loyalty Card.
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Hairdryer
Each room of our hotel is equipped with a hairdryer.
Internet and WiFi
One PC is available for web browsing on the first floor of the Castle building. It can be used
free of charge. Free WiFi is also available in the whole hotel. The name of the WiFi network is
„Fried WiFi Hotspot” and works without a password.
Laundry, ironing
We have washing and ironing services for individual needs. The price list and laundry bag can
be found in the wardrobe. The hotel is not responsible for any problems that might result from
the washing.
Leisure time
Our hotel provides many leisure time activities. The detailed information can be found at the
end of this room information catalogue.
Lost and found
We kindly ask our guests to hand down any found object at the reception desk. The found
items will be stored by the Fried Castle Hotel Resort for two weeks from the date of their
receipt. If the owner does not show up during this time, the reception can remove the found
items from the property. The Fried Castle Hotel Resort does not take any responsibility for lost
or abandoned items.
Luggage porterage
Our luggage delivery service is available free of charge, for further assistance and information,
please contact the reception.
Luggage room
Before check-in and after check-out, you can store your luggage at the hotel reception. The
Fried Castle Hotel Resort is not responsible for the package and the values contained in it.
Items that were handed over for safekeeping will be stored by the reception on that day. If the
owner does not return for them, our hotel will store the packages for another two weeks. If the
owner does not show up during this time, the reception can remove the items from the
property.
Massage
Our guests can choose from a wide range of massages. Our trained masseuses will help you
choose the right type of massage for you. More information can be found at the end of the
room information book. For making an appointment, please contact the Reception!
Minibar
There is a minibar allocated in every room. It is restocked daily, and the consumption is charged
on the room bill each day. You can find the price list next to the minibar.
Parking facilities
Our guests can use the free unguarded car parks of our hotel free of charge. The hotel is not
responsible for the cars, and items left in them.
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Payment methods
Our hotel accepts HUF and Euros in cash, and VISA, MasterCard, American Express,
UnionPay bank cards; furthermore OTP, K&H and MKB SZÉP cards, and Erzsébet Plus and
Edenred vouchers.
Pets
Our hotel is pet friendly, however, please follow the general rules and regulations for staying at
our hotel with a pet. Please, do not bring pets to the catering, spa areas, and please contact the
reception if you need extra cleaning during your stay. We charge additional fees for pets staying
at our hotel.
Playground and play corner
There is a play corner dedicated to small children. This corner is located on the first floor of
the Wing Lily and it is free to use. There is also a children’s playground in the castle park.
Children can use the playground under parental supervision and responsibility.
Privacy Policy
Our hotel has a privacy policy and data protection policy. If you want to get to know the
regulations, you can find them in printed form at the reception or in electronic form on the
friedhotel.hu website.
Room service
You can order meals directly to your room, during the opening hours of our restaurant. We
charge 20% of the value of the order for this service. The price list of the available meals can
be found at the end of the room information book. You can place your orders by calling the
number 100.
Safe, valuables
Please note that our hotel is not responsible for valuables left in the rooms. We recommend
that you close the windows when leaving your room. The room safe offers a secure solution
for protecting smaller valuables, you can also place your larger valuables in the central safe at
the reception. Instructions for using the room safe can be found on the side of the safe.
Safety regulations
For your safety please keep to the hotel fire policy and house rules. In case of fire, guests are
alerted by a siren and are requested to leave the hotel as soon as possible through the nearest
emergency exit by following the escape route shown on the inside of each room door. In case
of fire do not use the elevator.
Shoe cleaning
Our shoeshine machine is located at the main entrance of our hotel which can be used free of
charge. We also place shoe cleaning strips in every room.
Slippers
Our hotel can provide disposable slippers for a fee.
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Smoking
Smoking is not allowed inside the hotel, please only smoke in the designated areas outside the
building.
Technical problems
If you find any technical problems in the hotel area, especially in your room, please inform the
reception.
Telephone
Telephone calls within the hotel are free, you can call the other hotel rooms by dialing "1" and
then the room number. You can also make direct domestic calls from the rooms for an extra
charge, to dial an outside line first enter the number "9".
Television, radio
The list of channels is on the table in front of the television. In case of any technical problems
please contact the reception. You can listen to music/radio on the television device as well.
Towels
We change the white towels and the blue sauna towels as you request, but to protect our
environment we kindly ask our guests to only ask for a replacement when necessary. Please
bring the white towels and the blue sauna towels back to your room, because we check the
rooms after check-out. If there is an absence the hotel reserves the right to request
compensation for the deficiency.
Transfer
For our hotel guests we provide a free transfer between the Simontornya railway station or bus
station and the hotel. To use the service a prior consultation is required with the reception.
Out-of-town transfers are possible for a fee by individual arrangement.
Wake up service
Wake up service can be set up on the room television with the remote control or you can call
the reception desk to arrange a wake-up call.
Wellness-fitness center
Our Wellness and Fitness center welcomes the hotel guests all year round with a heated
swimming pool and plunge bath. The services involve a Finnish sauna, aromatherapy sauna,
infrared sauna, steam chamber, and aroma tepidarium. On the first floor you can find the gym.
In the summer months the wellness facilities are supplemented with an outdoor swimming
pool, slide, jacuzzi, and a sun terrace.
Wine tasting, wine shopping, vineyard
The vineyards on the hillside which belong to the Castle provide a pleasant walk and hiking
routes for the lovers of nature. Our guests can taste and buy our own Castle wines which have
been produced by traditional methods for more than 100 years. You can find more information
about wine tasting and purchase at the end of the room information book.
Please contact the hotel reception for more information.
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Leisure opportunities
Services available free of charge in our hotel:
➢ Wellness-Fitness centre
➢ Badminton
➢ Volleyball
➢ Swing bowling
➢ Darts
➢ Table tennis
➢ Table football
➢ Billiards
➢ Board games
➢ Cards
➢ Books
➢ Children playground
➢ Children play corner
➢ Petting zoo
Services available for an extra charge in our hotel:
➢ Wine tasting
➢ Massages
➢ Aroma bath
➢ Body candle treatment
➢ Bicycle rental
➢ Archery
➢ Vietnam Buddhist temple visit and tea tasting
Program possibilities in and around the Fried Castle Hotel Resort:
(some for an extra charge)
➢ Castle Museum, Simontornya (built: 1270)
➢ Great Catholic Church, Simontornya (built: 1728)
➢ Festetics Castle Park, Dég
➢ „Hegyi” fishing lake, Simontornya
➢ Golden carp lake system, Rétimajor
➢ Wild park, Tamási
➢ Health spa, Tamási (We give discount coupons at reception)
➢ Csók István Gallery, Cece
➢ Pipó Castle, Ozora
➢ Balaton (40 km, the largest lake in Central Europe)
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Far East Adventure: 1990 HUF/person (6,0 Euro/person)
Vietnamese Buddhist temple visit and tea tasting
Discover Vietnamese Culture with us on the Fried Estate!
The “Dai Bi” pagoda, built on the hillside next to the Fried Castle, is the first official Vietnamese
Buddhist temple in Hungary. During the guided tour the visitors can learn about the story of
the pagoda and get a glimpse into the world of Buddhism and Vietnamese culture.
After visiting the temple, we invite you for tea in our hotel lobby. There you can taste the
traditional Vietnamese green tea, which we serve with Asian dried fruit specialties.
The program includes:
Vietnamese green tea tasting
Candied fruit specialties
“Spiritual environment, extraordinary view, special flavours”

Rent a Bike: 1790 HUF/bike (5,5 Euro/bike)
Duration: 4 hours
Would you like to explore the surroundings on wheels? Then rent a bike at our hotel to
experience Simontornya, the surrounding areas and the Fried Estate from new perspectives!
Enjoy the embrace of nature and tranquillity during a pleasant bike ride with your friends or
family. The bicycles are varied in size, so everyone is likely to find a suitable one and be able to
join the program.
The maximum usage time is 4 hours.
Each additional hour started will cost 1,2 Euro/hour.
The bicycles can be used at the riders’ own risk and guests bear financial responsibility for the
equipment during their use.

Archery: 4980 HUF/session/family (15 Euro/session/family)
Duration: 1 hour
Try out archery at the Fried Hotel in Simontornya! Archery is an enjoyable and relaxing exercise
that improves coordination and concentration at the same time. We welcome both children and
adults to our exciting 1-hour long program, which takes place at a special location on the hillside
of the Fried Estate.
Family is defined as 2 adults and 2 children.
The price for additional adults is 4,5 Euro/session, and for children is 3,0 Euro/session.

