Varázslatos vakáció, 30 féle élményelemmel!

❶: 30 féle élményprogramunkkal minden napját aznapi hangulata szerint alakíthatja!
❷: 7 élményfürdő mellett, további 23 féle étel-ital-élmény-kulturális programot ajánlunk.
❸: 2 épületünk 7 szobatípusából választhatja ki a szívének legkedvesebb, családjának legideálisabb,
igényének és pénztárcájának legmegfelelőbb szállását.
❹: +1 vasárnapi éjszakával ajándékozzuk meg, 4 és 6 éjszakás, hétfőn induló csomagjainknál!
❺: További egész napos élmény vagy strandfürdőzéssel ajándékozzuk meg a 6 éjszakás csomagjainknál.
❻: A jó időre garanciát vállalunk: esős napokon ingyenes, egész napos belépést biztosítunk
az Esztergomi Aquasziget élményfürdőbe.

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, 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!

Az összes élményelem itt megtekinthető és letölthető:
↓További részletek a 2. oldalon↓

Az üdülés ára, a Platán panzió franciaágyas szobáiban: 7.500 Ft/fő/nap
Az üdülés ára, a luxus kategóriás Erdei Villában: 9.500 Ft/fő/nap
Hétvégi és iskolaszüneti felár: + 2.500 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.
Jó idő garancia esetében esős napnak számít az a nap, amikor az időkép időjárás előrejelző alkalmazás szerint,
Dobogókőn az eső esélye 10-18 óra közötti időszakban legalább 4 órán túli időtartományban, több mint 50%.
Ilyen esetben reggel 8 és 12 között kiadjuk a belépőket aznapi felhasználással.
6 éjszakás csomagjainknál az ajándék strand vagy élményfürdő belépés szabálya: amennyiben a Palatinusz
strandfürdő hőfoka meghaladja a 23 fokot, akkor a szabadtéri strandfürdőbe adjuk az ingyenes belépést, más
esetben az Esztergomi aquaszigetbe biztosítjuk az ingyenes belépést.
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

