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Már online is foglalhatunk falusi szálláshelyet 

 
 
Elindult a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége online foglalási 
rendszere, amelyen a vidéki szálláshelyek közül csemegézhetnek az oldalra 
látogatók. A vendégházak és apartmanok kikapcsolódási lehetőségeket is 
kínálnak. 
 
Elindult a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) online foglalási 
rendszere, amelyet a FATOSZ a falusi turizmus igényeinek megfelelően fejlesztett ki. 
Ez a rendszer teljesen új és különbözik a többi foglalási rendszertől, hiszen a 
FATOSZ összes megyei szervezetét magában foglalja, így a folyamatosan bővülő 
weboldalon már minden megye, és azon belül számos település szálláshelyei is 
szerepelnek, vendégházak és apartmanok egyaránt. 
 
A vendégek könnyedén tudnak válogatni a szállások között. Minden házról és azok 
környékéről részletes leírást olvashatnak, és külső-belső képeket nézhetnek meg. Sok 
helyen rengeteg szabadidős tevékenységet is folytathatnak a vendégek, mint például: 
lovaglás, vadászat, horgászat, kézműves foglalkozás, strandolás. Van ahol 
kemencében készült vagy bioételeket fogyaszthatnak. Állatokat pedig szinte 
mindenhol láthatnak a ház körül. Az oldalon ezek a szolgáltatások is részletesen fel 
vannak tüntetve mindegyik szálláshelynél. 
 
A honlap dinamikusan fejlődik, és folyamatosan frissítik az aktuális programokkal, a 
hónap térségével, szálláshelyével, és természetesen a mindig bővülő szálláskínálattal 
is. 
 
A szolgáltatást a www.falusiturizmus.eu honlapról lehet elérni. 

http://www.falusiturizmus.eu/�


 
Jelentkezés szállásadóknak! 

 
Ha szeretne egy új ingyenes marketing lehetőséggel élni, akkor most 
csatlakozzon a FATOSZ, mint érdekvédelmi szervezet által felügyelt és 
minőségileg garantált, hiteles on-line rendszeréhez. 
 
Csatlakozási szándékát a falusiturizmus01@gmail.com e-mail címen jelezze. A 
jelentkezés beérkezését követően kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot. 
Bármilyen felmerülő kérdés esetén hívja Ügyfélszolgálati Irodánkat a 06-1-352-98-
04, 06-1-268-05-92 telefonszámok egyikén, vagy keressen minket a 
falusiturizmus01@gmail.com e-mail címen. 
 
További információk, tudnivalók: 
- Általános Szerződési Feltételek 
- Jelentkezési lap 
- Tájékozató a csatlakozás menetéről 
 
Forrás: www.fatosz.hu 
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