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Stílusos nyugalom, vidéki luxus az Õrség szívében
Az Õrség nincs híján különbözõ szálláshelyeknek, az egyszerû kiadó szobától a klasszikus falusi
vendéglátóhelyen át a modern wellness hotelig minden igényre van megoldás, a szlovén határ menti
Magyarszombatfán, a fazekasok falvában található Kosbor Panzió azonban igazán magasra tette a
lécet. Ahogy az õrségi nagykönyvben írva vagyon, idilli, lágyan hullámzó dombokon elnyúló erdõszéli
birtok, gyönyörûen helyrehozott portával, vadvirágos rétekkel, egyedi, ízléses stílusban berendezett
szobák, apartmanok, visszafogott luxus a tökéletes békére és nyugalomra vágyó, természetszeretõ
vendégek részére.A Kosbor Panzió szobái, szolgáltatásai
A falu szélén nyújtózó háromhektáros birtokon fekvõ L alakú fõ épületben találjuk a recepciót, ill. a kis,
meghitt étkezõhelyiséget, a négy, igazán egyedien berendezett nappalival és külön hálószobával ellátott,
fürdõszobás lakosztályt és az öt, autentikus, antik bútorokkal felszerelt kétágyas szobát. A szálláshelyek
elsõdleges célja az alvás, így egyáltalán nem lényegtelen kérdés a fekhelyek milyensége, ebbõl a
szempontból is jelesre vizsgázik a Kosbor panzió, a lakosztályok fénypontja az extra nagy franciaágy, de az
összes szobára jellemzõ a magas minõségû ágynemû, a kellõen feszes ágy, a makulátlan tisztaság.
A szobákban ne keressük a televíziót, elvégre azt otthon is nézhetjük, akad a környéken elég látnivaló, a
hûtõszekrény viszont szerencsére nem hiányzik a szobákból. A tulajdonos hölgy, Ágnes jó ízlésének
köszönhetõen, a legapróbb részletekben is megbújik a jó értelemben vett vidéki stílusosság. A szobák
kellõen tágasak, szerencsére az ablakok tökéletesen elsötétíthetõk és a fürdõszoba is a sokcsillagos
szállodák minõségével vetekszik, természetesen magától értetõdik a rend és a tisztaság is. Mondanunk sem
kell, hogy hûvösebb idõben, de akár télvíz idején is kitûnõ választás a panzió, az épület fûtését és
áramellátását napelemek biztosítják, de az épületgépészet nagy része a mind a fenntarthatóság elve alapján
mûködik. Jó minõségû, ingyenes wifi gondoskodik a nagyvilággal való kapcsolatról, melyet a szobákban is
élvezhetünk.
Az eredeti õrségi stílusban épült, nemes egyszerûséggel villának hívott nagy épületben egy minden igényt
kielégítõ tágas, családi luxus apartmant alakítottak ki, hatalmas, erdõre nézõ terasszal, grillezõ hellyel,
túloldalán, az aljában találjuk a hangulatos borozót, idilli kiülõs lugassal.
A svédasztalos reggeli már-már a tökéletesség határát súrolja, a helybeli specialitások, kecskesajtok,
kézmûves sajtok, pástétomok, felvágottak, házi lekvárok, frissen sült kenyér, péksütemények mellett még
tojásételeket is kérhetünk. A szállóvendégek vacsorázhatnak is a panzióban, a fogások elsõsorban a helyi
alapanyagokra épülnek, sok zöldséggel és az elmaradhatatlan tökmagolajjal.
Az õrségi portákra jellemzõ módon, ez a birtok sincs bekerítve, így szinte egybenõtt a bukolikus, ligetes tájjal.
A madárcsicsergés garantált, a kertben kihelyezett pihenõágyakon élvezhetjük a mindennapos koncertet,
õsszel pedig a szarvasbõgés különös hangjai töltik meg a harapnivalóan friss levegõt. A szálláshely
kisállatbarát, a rangidõs vizsla, Zénó, mellett egy cica és a közelmúltban frissen érkezett másik,
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