
DOMBÓVÁR Rákóczi utca

BONYHÁD

KASTÉLY  
- Kastélyszobák (szobaszám: 20 szoba):
  kék szint, zöld szint, apróvirágmintás szint
- Károly terem (befogadóképessége: 30 fő)
- Kastély hall
- Bortrezor
- Habsburg étterem
- Katalin terem
- Romkert
- Romkert terasz

KASTÉLY PARK 
- Kerthelyiség
- Kültéri sakk
- Kültéri medence (méret 10x25 m)
- Játszótér

FÜRDŐHÁZ
- Fürdőházi szobák (szobaszám: 8 szoba)
- Gyerekfoglalkoztató
- Drinkbár
- Wellness recepció
- Öltöző
- Francia Élményfürdő
- Marokkói fürdő
- VIP fürdő/Harmónia Szigete
- Fodrászat
- Masszázs
- Szolárium
- Flabélos

IDŐKAPU

- Kézműves házak szobái (szobaszám: 11 szoba)
- Pékség
- Apródképző 
  (Apródképző déli terem: kosárfonó, fazekas*; 
   Apródképző középső terem: bőrművesség, 
   tűzzománc és üvegkép készítés, Apródképző Színházterem, Mosdó)
- Gagyizda
- Mosdó/Latrina
- Pelenkázó helyiség (ételmelegítési lehetőség)
- Mozgáskorlátozott mosdó
- Elsősegély
- Szabó és ékszerkészítő műhely
- Fafaragó műhely
- Mesterségek háza (Foglalkozások*: ólom katona festés, 
  könyvkötés, mézeskalács készítés)

ÓVÁROS18.

(átjáró szállóvendégek részére az Élménybirtokra)

KELETI KAPU19.

FOGADÓ A FEHÉR HATTYÚHOZ17.

- Északi kapu
- Középkori interaktív játszótér

FŐTÉR20.

(a kápolna befogadó képessége: 25 fő)

HALHATATLANOK KÁPOLNÁJA21.

(a lelátó befogadó képessége: 500 fő)

PUCHNER PÓDIUM22.

- Küzdőtér (a lelátó befogadó képessége: 800 fő)
- Lovas istálló

LOVAGI KÜZDŐTÉR23.

(2017. nyarától)

LOVAGI ARÉNA24.

(a lelátó befogadó képessége: 500 fő)

GYÖRGY TEREM25.

- Palotaszobák (szobaszám: 28 szoba)
- Lovagterem (befogadóképessége: 250 fő)
- Múzsák terme (szintek: földszint, I. emelet, 

)őf 052 :egéssepékódagofeb ,teleme .III ,teleme .II  
- Palotafürdő

RENESZÁNSZ PALOTA26.

MADARAS SZÍNPAD
- Színpad (a lelátó befogadó képessége: 450 fő)

MENEKÜLŐ SZOBA

ÉLMÉNYBIRTOK PARKOLÓ
(az Élménybirtok napi vendégei részére)

ÉLMÉNYBIRTOK FŐBEJÁRAT
(az Élménybirtok napi vendégei részére)
- Jegypénztár
- Mosdó

KINIZSI TÁBOR
(Játékok*: páncélsimogatás, vívás, páncélban vívás, íjászat)

MESEFALU13.
- Varázsfestő háza
- Boszorkányház
- Kovács műhely
- Malom – Kinizsi háza (Foglalkozások*: nemezelés, gyertyamártás)
-  “Zöld Diófa Csárda” Kézműves udvar (Foglalkozások*: csuhézás,  
   gipszfigura festés; Játékok*: fából készült ügyességi játékok)
- Állatudvar
- Déli kapu

SPORTKÖZPONT
- Koktélbár
- Biliárd
- Bowling (2 pályás)
- Fallabda (2 terem)
- Fitneszterem

- Hannibál terem (befogadóképesség: 60/150)

KONFERENCIAKÖZPONT
(maximális befogadóképesség: 400 fő)

- Középső terem (befogadóképesség: 60/150)
- Pál terem (befogadóképesség: 60/100)

RECEPCIÓ

KASTÉLY PARKOLÓ
(a kastélyszálló vendégei részére)
-  1. Parkoló 
-  2. Parkoló 
-  3. Parkoló

VENDÉGHÁZAK
- 3 kétszintes Vendégház szobái (szobaszám: 24 szoba)

XVIII. SZÁZADI FRANCIA STÍLUSÚ 

- Udvarházi szobák (szobaszám: 31 szoba):
  romantika szintje, családok szintje, szerelmesek szintje

UDVARHÁZ

*Az esetleges módosításokról érdeklődjön a recepción


