Varázslatos Vakáció Dobogókőn, minden nap 30 élménnyel!

 30 féle élményprogramunkkal minden napját aznapi hangulata szerint alakíthatja 
 Az élményprogramjainkat minden nap ingyenesen emelheti üdülési csomagjába. 
 7 élményfürdő mellett, további 23 féle étel-ital-élmény-kulturális programot választhat. 
 2 épületünk 7 szobatípusából választhatja ki a szívének legkedvesebb, családjának 

legideálisabb, igényének és pénztárcájának legmegfelelőbb szállását,
2-3-4-5-7 napos csomagokban.

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

Erdei villa:

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

Alakuljon bárhogyan az időjárás, egészen biztos, hogy a 30 féle szabadon választható, ingyenesen minden
nap a csomagjába építhető étel-ital-wellness-sport és kulturális élményelemeinkkel üdülése minden napját
olyanná varázsolhatja, amilyennek Ön szeretné. Válassza ki minden nap a kedvenc programját!

Néhány kedvcsináló képkocka a 30 élményelemünkből!

+1 vasárnapi éjszakával ajándékozzuk meg, 4 és 7 éjszakás, hétfőn induló csomagjainknál!
Hogy minden nap mosolyogjon, délutánonként meghívjuk kedvenc süti, fagyi, bor, sör,vagy üdítő típusára!
Az összes élményelem itt megtekinthető és letölthető:
További részletek a 2. oldalon

↓

Kedves, családias panzió vagyunk, szép szobákkal, apartmanokkal, egy különálló, csodálatos erdei villával
és egy házias étteremmel kiegészülve, az ország egyik legszebb pontján. Mindent megteszünk, hogy a
vendégeinknek színessé és feledhetetlenné tegyük az üdülést, ezért programok sokaságát szerveztük és
teremtettük meg, melyeket naponta INGYEN vehet igénybe! A programok itt megtekinthetőek!

Élményüdülésünk ára, a mindennapi programokkal:
Franciaágyas szobában 8.500 Ft/fő/nap
Luxus kategóriás apartmanokban vagy az Erdei Villában 12.500 Ft/fő/nap
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 6.500 Ft/nap.
●
Kérje visszahívásunkat, szívesen segítünk megtalálni a legideálisabb elhelyezést és árat kalkulálni Önnek!

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 Szép kártyát, étkezési- valamint bankkártyát elfogadunk.
2 szálláshely, 7 szobatípusából választhatja ki kedvenc szállástípusát!
Tekintse meg weboldalainkat!
↓
Platán panzió / Erdei villa
Hívjon minket: 06-26-347-680 vagy írjon nekünk: platanpanzio@t-online.hu

