Dobogókő Jurtaszállás
telefon: 06-20-227-9685

e-mail cím: jurtaszallas@gmail.com

weboldal: www.dobogoko.org

Szálláshely bemutatkozás
A Visegrádi-hegység csúcsán, Dobogókőn, egy nagyon különleges és egyedi szálláshelyet álmodtunk meg, amelyet
minden évszakban szívesen próbálnak ki diákcsoportok is. A jurta eleink hagyományos szálláshelye - a mai ember
számára nem megszokott élményekkel és hangulattal. Különlegességét az osztatlan, nagy légtér, a természettől el
nem választó, könnyű épület szerkezete és az építéséhez felhasznált természetes alapanyagok adják.
Jurtáink mindegyike téliesített és fűthető, így hosszú évek óta már télen is igénybe vehető szálláshelyünk.
Amennyiben az időjárás vagy a hőmérséklet indokolja – külön díj (4.000 Ft/jurta/éj) ellenében – a fatüzelésű
kályháink biztosítják a kellemes meleget a jurtákban (a tűz életben tartásáról a vendégeinknek kell gondoskodni).

Befogadóképesség / Létszám:
7 db jurtával rendelkezünk, ezek mindegyikében 8 fő fér el, így összesen 56 főt tudunk elszállásolni. Igény esetén
jurtánként plusz egy férőhelyet tudunk biztosítani. Az alábbi kedvezményes árakat kizárólag 16 fő feletti létszám
esetén tudjuk biztosítani.
Szálláshelyünket alapvetően hálózsákkal veszik igénybe a hozzánk érkezők, azonban – aki nem rendelkezik
hálózsákkal, annak részére – korlátozott számban tudunk biztosítani ágynemű garnitúrát (tiszta paplan, párna,
ágyneműhuzat: 2.000 Ft/fő/teljes tartózkodás).

Szállásdíjaink (általános tájékoztató; kérjük, hogy konkrét ajánlat érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot):
25 FŐ FELETTI LÉTSZÁM ESETÉN 1 FŐ RÉSZÉRE INGYENES SZÁLLÁST, ÉTKEZÉST
ÉS VEZETETT TÚRÁN VALÓ RÉSZVÉTELT BIZTOSÍTUNK!
14 év feletti gyermekek számára:
hétköznapokon (vasárnaptól, csütörtök éjjelig):
hétvégén (péntek, szombat éjszaka és kiemelt időszak):

3.500 Ft/fő/éj
4.000 Ft/fő/éj

Felnőtt kísérők számára:
A diákcsoportokat jellemzően 2 felnőtt kíséri, akik gyakran a gyermekek részére lefoglalt jurtákban szállnak meg,
kedvezményes gyermekáron. Amennyiben a felnőttek többen érkeznek, vagy nem szeretnének a gyermekekkel egy
jurtában megszállni, a felnőttek számára is külön jurtát biztosítunk. Részükre az ár ebben az esetben attól függ,
hogy jurtánként mekkora létszámban érkeznek (7-8 fő/jurta esetén részükre is a gyermekár érvényes). 18 év felett
400 Ft/fő/éj IFA kerül felszámításra.
Tisztálkodási lehetőség (zuhanyzó, mosdó, angol
WC) a jurták közelében található, gyönyörűen
kialakított, különleges hangulatú és jótékony hatású
sófallal gazdagított, padlófűtéses női és férfi
részleggel rendelkező épületben van.
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Étkezés
A diákcsoportok részére félpanziót (vacsora és reggeli) vagy teljes ellátást (vacsora, reggeli, ebéd) biztosítunk. Az
étkezést a gyermekek részére kialakított menülapról tudják előzetesen és egységesen kiválasztani, amely étlapunkat
– a hosszú évtizedes tapasztalataink alapján – a gyermekek körében legnépszerűbb ételek alkotják. Ha van a
csoportban glutén, laktóz, tej, vagy egyéb allergia, érzékenység, úgy az adott gyermek részére a konyha külön - az
érzékenységét figyelembe véve - készít ételeket. Ha a csoport hosszabb túrát tervez a reggeli és a vacsora között,
csomagolt ebédet szoktunk biztosítani az útra.
14 év alatti csoport részére
DIÁKCSOPORT ELLÁTÁSI DÍJAK
/fő/éj
félpanziós csomag:
vacsora + reggeli
teljes ellátás csomag:
vacsora + reggeli + ebéd

14-18 év közötti csoport részére

14 év alatti
gyermekek

kísérő
felnőttek
(2 főig)

kísérő
felnőttek
(2 fő felett)

14 év feletti
gyermekek

kísérő
felnőttek
(2 főig)

kísérő
felnőttek
(2 fő felett)

3 000 Ft

3 000 Ft

4 500 Ft

3 750 Ft

3 750 Ft

4 500 Ft

4 500 Ft

4 500 Ft

6 900 Ft

5 700 Ft

5 700 Ft

6 900 Ft

Panziós Étlap
Gyermek- és diákcsoportok részére, EGYSÉGESEN választott menükkel
(A Makovecz Zsindelyes épület bővítése miatt a mellette lévő Jurta Vendéglőben)

Reggeli menük:
„A” reggeli: Kenyerek vegyesen (Házi kacsamáj-pástétomos, Házi kacsazsíros, csicseriborsókrémes) + tea
„B” reggeli: 2 db szendvics (kolbászos, szalámis) + tea
Ebéd:
„A” menü: Lebbencsleves + Bolognai spagetti + 1 db házi sütemény vagy 2 db palacsinta
„B” menü: Raguleves + Főzelék fasírttal + 1 db házi sütemény
Vacsora:
„C” menü: Tarhonyás hús bográcsban + 1 db házi sütemény
„D” menü: Dobogókői Pusztapörkölt bográcsban + 1 db házi sütemény
Vacsora legkésőbb 18:00-ra, reggeli 9:00-tól kérhető.
Csoport szinten alkalmanként egységes menük igénylése és legalább 16 fős csoportlétszám esetén
érvényes ajánlatunk.
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Programlehetőségek diákcsoportjaink részére
TÚRA IDEGENVEZETÉSSEL:
Hosszú évek óta vezetünk túrát tavasztól őszig (ősztől tavaszig kizárólag enyhe időben lehetséges, amely biztosan
aznap derül ki). A túra keretén belül 3-4 órán keresztül haladunk egykori királyaink koronázását megelőző beavató
útvonalán, amely felülnézetből kifeszített szárnyú Turul madár kontúrját ábrázolja.
Igény esetén, más útvonalon is van lehetőség vezetett túrára.
Díja a létszámtól függ, nagyságrendileg: 1.500 Ft/fő

ELŐADÁS:
Amennyiben az idő nem kedvez a túrának, vagy adott csoport nem szeretne hosszabb túrán részt venni, lehetőség
van egy előadás meghallgatására, amely során túravezetőnk értékes információkat, érdekességeket, tudnivalókat
oszt meg a közönséggel a hegyről, a környék spirituális jelentőségéről (vallási nézetekkel nem ütközve), továbbá a
vezetett túrán is elhangzó információkkal.

EGYÉB PROGRAMÖTLETEK:
szabadtéri programötletek: számháború, aknamező, ugrálókötél, ugráló gumi, labdajátékok, buborékfújás, ...
beltéri programötletek: társasjátékok, kártya,… (jurtákban, vagy előre egyeztetett időpontban, Jurta Vendéglőben)

Házirend: https://www.dobogoko.org/jurtaszallas/hazirend
Amennyiben osztálya számára egy felejthetetlen élményt szeretne biztosítani, keressen
bennünket, hogy a fentieken túl, konkrétan az Ön csoportjára szabhassuk ajánlatunkat!
További információ: https://www.dobogoko.org/jurtaszallas/bemutatkozas
Telefonos tájékoztatás, valamint szabad kapacitás lekérdezése: 06-20-227-9685
Kérjük, hogy e-mailben mindenképpen küldje meg ajánlatkérését, amelyre rövid időn belül válaszolunk:
jurtaszallas@gmail.com vagy info.dobogoko@gmail.com

