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2016. évi kedvezményes napi árak az  
EVDSZ tagjai és közeli hozzátartozóik részére 

 

A gyermekkedvezmény a felnőttekkel egy szobában való elhelyezés esetében értendő, 12 év felett teljes ár fizetendő.  
Családi szobában a kiemelt időszakokban és 06.17-09.12 között min. 3 fő fizetendő. 

Az árak hétköznapokra vonatkoznak (kivéve a 06.17 - 08.20 között), vasárnaptól csütörtökig.  
Hétvégi felár: 1.600 Ft/fő/éj (péntek és szombat éj) 

+ idegenforgalmi adó 400 Ft/fő/éj 18 év felett fizetendő 
A megadott árak tartalmazzák: 

 Elhelyezés 2 éjszakától két vagy többágyas szobákban.  
 félpanziós ellátás büféasztalos reggeli és vacsora. 
 Wellness részlegünkben  - uszoda és élményfürdő, szauna, infraszauna, gőzkabin, napozóterasz, 

kardiofitneszgépekkel felszerelt fitneszterem várja vendégeinket. 
 Az ár, WIFI hozzáférést, a széf és a belső parkoló használatát is tartalmazza. 
 főszezoni időszakban strandbelépőt biztosítunk a balatongyöröki strandra. 

 
Szobáink egyedileg klimatizálhatóak, balkonosok vagy erkélyesek, fürdőszobával, rádióval, TV-vel, hűtőszekrénnyel, telefonnal 

felszereltek. WiFi az egész szálloda területén elérhető.  A gyermekek elhelyezését a szülőkkel közös szobában 3. normál ágyon tudjuk 
biztosítani. Családi szobáink két légterűek, melyek 4 vagy 5 fő kényelmes elhelyezésére is alkalmasak. (családi szoba estén min. 3 fő 

fizetendő) 
 

Kiemelt és ünnepi időszakjainkban csomagajánlatainkból 10% kedvezmény adunk. 
Ezen ajánlatokat keresse weboldalunkon: www.hotelpanorama.hu 

 
A kedvezmény érvényesítéséhez tagsági kártyájuk szükséges. A foglalás érvényesítéséhez nem szüksége foglaló fizetése. A szoba 

érkezés előtt 72 órával kötbérmentesen lemondható.  
 

Frissítő masszázsunkat kedvezményes áron (2.000 Ft / 20 perc) tudják igénybe venni. 
 

Szállodánkban fizethet készpénz mellett bankkártyával, Szép Kártyával, Erzsébet utalványokkal is.

 

Ft/fő/éj 
félpanzióval  

Szezonon kívül Elő – és utószezon Főszezon 

02.01 - 05.11.  
11.01 – 12.18 

05.16 – 06.16 
09.12 – 10.21 

06.17 – 06.30. 08.21 – 09.11. 
2014.07.01 – 

aug.20. 
min. 3 éjszakától 

kétágyas 
elhelyezéssel 

6.800,- 7.200,- 9.800,- 10.900,- 12.500,- 

egyágyas 
elhelyezéssel 

8.800,- 10.700,- 11.800,- 13.400,- 18.500,- 

    Gyermek 0-4 év között 
Gyerek 0 -6 év 
között 

ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes 

    Gyermek 4-12 év között 

Gyerek 6-12 év 
között 

3.400,- 3.600,- 2.050,- 5.450,- 6.250,-  
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