
Luxuspihenés Dobogókőn, 30 féle élményelemmel! 

 

Üdülése minden napjába építse bele 30 féle programunk bármelyikét! 
7 élményfürdő mellett, további 23 féle étel-ital-élmény-kulturálisajánlat. 

2 épületünk 7 szobatípusából választhatja ki a szívének legkedvesebb, családjának legideálisabb, igényének 
és pénztárcájának legmegfelelőbb szállását, 2-3-4-5-7 napos csomagokban. 

● 
A 30 féle szabadon választható, ingyenesen minden nap a csomagjába építhető étkezési-wellness-kulturális 

élményelemeinkkel üdülése minden napját olyanná varázsolhatja, amilyennek azt megálmodta. 
A család minden tagja, minden nap, 1 programot választhat ingyenesen. 

● 
+1 vasárnapi éjszakával ajándékozzuk meg, 4 és 7 éjszakás, hétfőn induló csomagjainknál! 

● 
Délutánonként meghívjuk kedvenc  süti, fagyi, bor, sör,vagy üdítő típusára! 

● 
Franciaágyas szobáink 8.500 Ft/fő/nap áron érhetőek el,tartalmazvaa mindennapi programokat. 
Családi kedvezményekről sem feledkeztünk meg! 0-3 éves korig ellátás nélkül ingyenes. 2 felnőttel együtt 
érkező gyermekeknek 3-18 éves korig, valamint a családdal érkező nagyszülőknek mindössze 4.900 Ft/nap. 

● 
Jó szívvel ajánljuk figyelmükbe luxus apartmanjainkat, valamint Erdei Villánk 1-2 szobás családi apartmanjait 

felnőtteknek napi 1.000 Ft/fő felárért, gyermekeknek 18 éves korig napi 900 Ft/ fő felárért. 
Hétvége és iskolaszüneti időszak felára: 1000 Ft/fő 

 

Ismerje meg épületeinket és szobatípusainkat! 
Erdei villa: 

...kertje, nappalija, étkezője, földszinti apartmanja, emeleti apartmanja...... további képek ITT! 

 
 

Platán panzió és étterem: 
...étterme, franciaágyas szobái, kétszobás, teraszos apartmanja, luxus apartmanja...... további képek ITT! 

 
 

Kérje visszahívásunkat, szívesen segítünk megtalálni a legideálisabb elhelyezést, árat kalkulálni Önnek! 

 
 

További részletek a 2. oldalon 
↓ 

 

http://dobogoko-erdeivilla.hu/szobak.html
http://www.platanpanzio.hu/szobak.html
https://urlapkeszito.hu/urlap/tmyrxu


Néhány kedvcsináló képkocka a 30 élményelemünkből! 

 
Az összes élményelem itt megtekinthető és letölthető: 

 
 

További tudnivalók: 
②éjszakás csomag indulási napjai: hétfő, szerda, péntek, vasárnap 

③éjszakás csomag indulási napjai: péntek, vasárnap 
④éjszakás csomag indulási napjai: hétfő, szerda, vasárnap 
⑤éjszakás csomag indulási napjai: Szerda, péntek, vasárnap 

⑦éjszakás csomag indulási napjai: hétfő, szerda, péntek, vasárnap 
Érkezés 12 órától távozás 10 óráig. 

A többnapos nemzeti ünnepeink ideje alatt, az igénybe vehető éjszakák számának igazodnia kell  
az ünnepi csomagjainkban meghirdetett csomagok hosszához! 

3 év alatti gyermekkel érkező családokat a kényelmes elhelyezés érdekében csak az  
Erdei Villa családi apartmanjaiban tudjuk fogadni. 

 
Minden típusú Szépkártyát, étkezési- valamint bankkártyátelfogadunk. 

 

2 szálláshely, 7 szobatípusából választhatja ki kedvenc szállástípusát! 
Platán panzió/ Erdei villa 

 
Hívjon minket: 06-26-347-680 vagy írjon nekünk: platanpanzio@t-online.hu 
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