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2 éjszakás pihenés, 2 fő részére, bőséges választékú reggelikkel: 20.000 Ft 
2 éjszaka, 2 fő részére, reggelikkel és egyszeri gyertyafényes vacsorával: 25.000 Ft 

2 éjszaka, 2 fő részére, gyertyafényes félpanziókkal + termálfürdő belépővel: 30.000 Ft 
2 éjszakás LUXUS pihenés, 2 fő részére, gyertyafényes félpanziókkal + 30 féle élményelemmel: 35.000 Ft 

3 éjszakás luxuspihenés, gyertyafényes vacsorákkal, 1X egész napos élményfürdőzéssel: 50.000 Ft 
5 éjszakás luxuspihenés, gyertyafényes vacsorákkal, 2X egész napos fürdőzéssel: 85.000 Ft  

Minden csomagunk tartalmaz egy + 15.000 Ft-os AJÁNDÉK KÁRTYÁT! 
 

      
Bőséges és széles választékú reggelivel várjuk. 

Gyertyafényes vacsoráját 35 féle fogásból állíthatja össze, hangulatos éttermünkben. 
Luxus csomag: Ha többre vágyik az egyszerű pihenésnél és kirándulásnál, akkor a luxus csomagot választva, 

30 féle wellness-termál és élményfürdős, továbbá gasztronómiai és egyéb élményajánlatból a kedvencét 
beemelheti a csomagjába, feledhetetlenné varázsolva vele üdülését. A 30 féle élményelem ITT 

megtekinthető! http://platanpanzio.hu/30_elmeny_program.pdf 
 

     
 

Korlátlan csomaghosszabbítás: + éjszaka felára, 2 főre, reggelivel, mindössze: 9.900 Ft/éj 
2 szálláshely, 5 szobatípusából választhatja ki kedvenc szállástípusát! 

Az ajánlatunk iskolaszünetben, valamint államilag elismert ünnepnapokon nem érvényes! 
 

Érkezése napján már 10 órától fogadjuk, hogy egy szép kirándulási ajánlattal, vagy akár az egész napos 
termálfürdőzéssel, megkezdhesse kikapcsolódását addig is, amíg a szobája 12-14 óra között elkészül. 

Áraink franciaágyas szobában történő elhelyezésre vonatkoznak, de jó szívvel ajánljuk luxus 
apartmanjainkat, valamint a nagycsaládosoknak és baráti társasággal üdülőknek ideális,  

több apartmanos és szobás, nappalis, kandallós, étkezős, hatalmas kerttel rendelkező,  kerti bútorozott  
erdei villánkat. Ezen luxus szállások felára egyszeri 4.900 Ft /2Fő 

 
Árainkat hétköznapi időszakra, franciaágyas szobára kalkuláltuk, de szívesen látjuk hétvégén, sőt 

többnapos ünnepnapjainkon, elő és főszezonunkban is. A többnapos ünnepeink ideje alatt, az igénybe 
vehető éjszakák számának igazodnia kell az ünnepi csomagjainkban meghirdetett csomagok hosszához 

(nap, éjszaka), hétköznapokon a főszezoni és hétvégenként a hétvégi felár megfizetése mellett!  
Az ünnepi csomagok ideje és időtartama itt megtekinthető: 

http://www.platanpanzio.hu/unnepicsomagok.html 
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Az alapcsomagtól eltérő, külön igények szerinti feláraink:  
Hosszúhétvége felára 2 főre: 9.900 Ft 

Éjszaka hosszabbítás 2 főre, reggelivel: 9.900 Ft 
Luxus és családi apartman felára 2 főre: 4.900 Ft/2 éjszaka, 9.900 Ft/3 éjszaka, 14.900 Ft/5 éjszaka 

0-3 éves korig a szállás, ellátás nélkül, ingyenes! 
3-10 éves korig, reggelis ellátással: 3.500 Ft/fő/nap, luxuscsomagban: 6.000 Ft/fő/nap 

10-18 éves korig (diák), reggelis ellátással: 3.500 Ft/fő/nap, luxuscsomagban: 7.000 Ft/fő/nap 
Felnőtt pótágy, reggelis ellátással: 4.500 Ft/fő/nap, luxuscsomagban: 7.500 Ft/fő/nap 

Babaágy: 2.500 Ft/ nap 
 

Minden 2 éjszakás csomag hétfő-szerda-péntek-vasárnap indulással vehető igénybe, távozás napján 
10 óráig kell elhagyni szobáinkat. Hosszabbítás esetén: 3 éjszaka: pénteki és vasárnapi indulással 

4 éjszaka: hétfői, szerdai, pénteki és vasárnapi indulással 5 éjszaka: pénteki és vasárnapi indulással 
 

Pénteki indulású, 3 éjszakás csomag esetén, a hétvégi felár megfizetése is szükséges! 
Nagyobb létszámú családok, valamint 6 évnél fiatalabb gyermekkel érkezők számára csak a luxus 

környezetű Erdei Villában  http://www.dobogoko-erdeivilla.hu/ tudunk szállást biztosítani, így biztosítva 
minden családtípus nyugodt és gondtalan üdülését a számára legoptimálisabb szálláskörnyezetben.   

 
Üdülési csekk, étkezési utalvány és Szép kártya (pihenőkártya), Erzsébet utalvány elfogadóhely vagyunk. 
 

 
 

Szeretettel várjuk! 
Telefonszám: 06-26-347-680 / e-mail: platanpanzio@t-online.hu  

 

http://www.dobogoko-erdeivilla.hu/
mailto:platanpanzio@t-online.hu

