
Íme, a 30 wellness - gasztronómiai - élményprogram, melyekből üdüléséhez 
kiválaszthatjasaját vagy családja kedvencét:

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egész napos, kedvezményes belépés az esztergomi élményfürdő 10 medencéből álló 15.000 nm-es, fedett - nyitott világába, 

korlátlan csúszdahasználattal. A szaunát kedvelő vendégek kombinált belépőt kérhetnek az 5 szaunát 
és gőzfürdőt magába foglaló wellness-világba is.

2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sétahajózás a Dunakanyar legszebb részén. Indulás naponta többször is, a közeli Esztergomból vagy a nem túl távoli Visegrádról. Programját
befejezheti visegrádi sétával, vagy meg is hosszabbíthatja egy 3 és fél órás, Budapestig tartó hajóúttá, melynek végén kár lenne kihagyni a

főváros nyüzsgő életének megtekintését, gyönyörködve Budapest fényeiben, sétát téve a belváros éjszakai életében, átélve a világhírű
romkocsma-negyed hangulatát. Gépkocsijához a rendszeresen közlekedő vonatok 55 perces menetidővel szállítják vissza késő éjszakáig.

3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strandolás a közeli Lupa-tónál, Magyarország fehér homokos „tengerpartján”,

ahol jó zene mellett egész nap buli a hangulat, este pedig jók a koncertek.

4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dunakanyari kalandozás, a történelmi Esztergomból indulva, gyönyörködve a lélegzet elállító Visegrádi látképben, elmerülve Szentendre
festői szépségében, miközben túrája során a Dunakanyar legszebb részén autózik. Kalandozása során csodás strandokon pihenhet meg,

gyönyörködve a Dunai tájban, és az azt körülvevő hegyekben, de jó szívvel javaslunk pihenés gyanánt beiktatni egy több órás  
Leányfalusi termálfürdőzést!

5.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egész napos fürdőzés a hegyeink lábánál elterülő, kristálytiszta vizű Palatinus-tó kiépített strandján.

6.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bor-kostolás az Esztergomi Bazilika szomszédságban, a Prímás pince tizenkét boltív alatt elterülő, lélegzetelállító bor-alagútjában,

megismerve a történelmi Magyarország valamennyi borvidékét, megkóstolva azok borait. A különleges hangulatú borkóstolást kiegészíthetik
egy ünnepélyes hangulatú vacsorával is. Kérésére sofőrszolgálattal állunk a rendelkezésére!

7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egész napos belépés a leányfalui termálfürdőbe, aholkülönböző hőfokú termál és élmény medencével, 
33 méteres sport úszómedencével, gyönyörű zöld strand környezetben, büfék sokaságával várják. Programját javasoljuk összekötni

szentendrei hangulatsétával, vagy a Skanzen kisvonatos bebarangolásával.



8.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egész napos kerékpárkölcsönzés térképpel, hátizsákkal és ebédcsomaggal. Élvezze az autóforgalom elöl lezárt,

kiváló minőségű, erdei aszfaltos útjainkat, a zavartalan erdei környezet szépségét. Túrája közben frissüljön fel a Duna kivételes 
tisztaságú kiépített strandjain.

9.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Élményfürdőzés a közeli Ramada Aquaworldben, Közép-Európa legnagyobb, fedett csúszdaparkos élményfürdőjében, 

ahol a rengeteg kül- és beltéri medence mellett, 16 féle, több emelet magasságból induló, lifttel megközelíthető csúszda várja, továbbá több
féle tematikus szauna és gőz terek kényeztetik. Programját javasoljuk összekötni egy szentendrei hangulatsétával, 

és a Skanzen kisvonatos megtekintésével.

10.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vezetett túra a Pilis energetikai pontjaihoz, forrásvizet kóstolva, érintetlen tájakon haladva.

11.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egész napos termál-élményfürdőzés a közeli Párkány többhektáros termál-élményfürdő parkjában,

rengeteg medencével, jakuzzival, csúszdával, csónakázótóval, büfék sokaságával, a városka nyüzsgő sétáló utcájával, 
pezsgő életével, programok sokaságával.

12.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hangulatos szalonnasütő est, mely során az ön ízlésének megfelelően állítjuk össze a nyársat, és a kiváló 

hangulatú estén, kedvenc borát, korsó sörét, illetve üdítőjét szolgáljuk fel.

13.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dunakanyari strandolás. Lélegzetelállítóan szép strandokat látogathat meg a csodás szépségű Dunakanyarban, 

melyeket megközelíthet autóval, illetve a gépkocsi forgalom elöl lezárt erdei aszfaltos kerékpár utakon is. 
Pilismarót-Dunabogdány-Szentendrei szigetcsúcs.

14.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egész napos barangolás a Szentendrei skanzenben, kisvonatozással, vagy egész napos,

helyben felvehető kerékpárkölcsönzéssel.

15.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horgászási lehetőség a közeli horgásztavaknál.



16.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kisvonatozás Esztergom-Párkány útvonalon, átkelve a Mária Valéria-hídon Szlovákiába, kiszállási, sétálási, sörözési, 

fagyizási lehetőséggel Párkány sétáló utcáján. Útjukat bármikor folytathatják visszaülve a menetrendszerűen 
közlekedő kisvonatok bármelyik járatára.

17.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sörkóstoló a közeli Szlovákia ritka hangulatos kerthelyiséggel is rendelkező sörözőjében, ahol több mint 30 féle kiváló szlovák és nemzetközi

sör közül 14 félét csapolva kóstolhat. Programját érdemes összekötni egy fürdőzéssel a Vadas termálfürdőben. Kérésére sofőrszolgálattal
állunk a rendelkezésére!

18.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bobozás a Visegrádi téli-nyári bob-pályán.

19.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Részvétel a Nemzetközi Visegrádi Palotajátékokon, ahol a 3 napos rendezvényen a 1335-ös visegrádi királytalálkozó 

korszakát idézik fel, gyalogos és lovas lovagi tornával, várostrommal, solymász és táncbemutatóval.
A rendezvény július 12-13-14 -én látogatható.

20.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Élményfürdőzés és szaunázás a visegrádi Termál hotel csodálatos nyitott – fedett fürdőjében.

21.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szentmise Közép-Európa második legnagyobb templomában, az Esztergomi Bazilikában. Hétköznap reggel 8:30-kor, 

míg Szombaton 18:00-kor, Vasárnap 8:30, 10:30, 18:00 órakor orgonajátékkal, kombinált belépőkkel az altemplomba-kincstárba-panoráma
terembe-és a kupola kilátójába. Ezen programunkat érdemes összekötni egy esztergomi hangulatsétával, és a Dunán átívelő,

Magyarországot Szlovákiával összekötő, csodálatos Dunai látképet nyújtó, eredeti szépségébe helyreállított, Mária Valéria-hídi sétával.
Kellemes levezetése lehet ezen programnak egy termálfürdőzés a programtól mindössze 5 percnyire lévő párkányi vagy az esztergomi

élményfürdőben, sőt, akár strandolhat is hazánk első, idén 110 éves strandfürdőjében és szaunájában.

22.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strandolás Magyarország első strandfürdőjében, mely idén 110 éves. Az 50 méteres medencében, a 300 méterről feltörő, 

29 fokos, kristály tiszta, vegyszer mentes karsztvízben úszhat, melyet szaunázással egészíthet ki. A fürdő parkjában hatalmasra nőtt platán
fák árnyékában talál hűst a legforróbb nyári napokon is. A fürdő ma is létező öltöző kabinsora a múlt század hangulatát idézve, műemléki

védelem alatt áll. Ezen programunkat javasoljuk összekötni egy esztergomi hangulatsétával, mely során vétek lenne kihagyni Európa
második legnagyobb templomának, az Esztergomi Bazilikának a megtekintését.



23.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hangulatos este a közeli Római fürdő Duna parti sétányán, élőzenés kisvendéglők sokaságágával, 

esti szabadtéri diszkók kíséretében. Rengeteg, bár, halsütő, sör, fagyi...

24.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Határon átívelő fagyi-süti-sör maraton, Mária-Valéria hídon történő Szlovákiai átsétálással, bámulatos Dunai látképpel, hangulatos

Esztergomi sétával.  Cukrászdák, éttermek, sörözők sokasága. Forintot Szlovákiában is elfogadnak.

25.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egész napos fürdőbelépő a szentendrei Vizesnyolcas élményfürdőbe, a páratlan szauna-világ használatával. Bowlingozással kiegészítve.

26.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egész napos látogatás a Fővárosi Állatkertbe.

27.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bowlingozás a szentendrei V 8 uszoda étterem-bowlingozójába, összekötve egy kellemes fürdőzéssel, szaunázással.

28.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wakeboardozás a közeli Omszki tavon.

29.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Távolabbról érkező vendégeink számára élményt jelenthet részt venni a közeli főváros romkocsma negyedének esti-éjszakai forgatagában.

Feledhetetlen hangulatú napot kerekíthetnek maguknak, ha a délutánt a világhírű Széchenyi fürdőben kezdik, és az ottani feltöltődést
követően vetik bele magukat az este hangulatába, vagy a nyüzsgő éjszakába.

30.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A hét minden napján, 8-20 óráig nyitva tartó éttermünkben, széles választékú étlapról állíthatja össze 

ebédjét és gyertyafényes vacsoráját.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 szálláshely, 7 szobatípusából választhatja ki kedvenc szállástípusát!

Szépkártyával, Erzsébet utalvánnyal és étkezési jeggyel is fizethet!
Platán panzió  /Erdei villa

http://platanpanzio.hu/
http://dobogoko-erdeivilla.hu/

