
"DÜBÖGŐ" Szálloda, Étterem és Esküvőház

Szobáink
Szállodánkban 14 különböző stílusú szobát talál, hogy ön a lehető legkellemesebben tölthesse
idejét nálunk. Ehhez még hozzájárul wellness részlegünk az éttermünk az emeleti teraszunk
saját vízesésünk, illetve a ház teljes személyzete gondoskodása. Reméljük Ön is talál szobáink
között olyat, ami igazán tetszik.

Éttermünk
Éttermünk kb. 200-250 fő befogadására alkalmas, ahol
különböző rendezvények, találkozók, lakodalmak
rendezhetők. Étlapunkon a hagyományos ízletes magyar
ételeken kívül számos nemzetközi (pl: szlovák) ételeket is
megtalálhatók.

Pizzéria
Különleges cseppkőbarlanggá alakított pizzériánkban eredeti olasz
recept alapján elkészített pizzákat, salátákat, tésztákat szolgálunk.
Ezen kívül étlapunkon megtalálja a fiatalok által kedvelt
hamburgereket illetve tortillákat is.

Söröző
Sörözőnk hatalmas italválasztéka mellett 3 féle csapolt sörrel illetve 6
LCD TV-vel várja a sport szerelmeseit, ahol minden tv-n különböző
sportesemények zajlanak, illetve itt láthatóak a Békés város
sporteseményei felvételről, ha esetleg nem tudott volna ott lenni.

Wellness
Szállodánk saját szaunával és jacuzzival várja vendégeit. Ezt a szolgáltatást természetesen
csak Ön veszi igénybe a kiválasztott időpontban.

Konferencia terem
Konferencia termünk kb. 100 fő befogadására alkalmas. A terem projectorral illetve internet
elérési lehetőséggel rendelkezik. Kérés esetén vendégeinknek teljes ellátást biztosítunk, illetve
vacsora utáni műsort szervezünk.



Esküvő szervezés
Tisztelt látogató! Ön ezen az oldalon találja meg a esküvőhöz szükséges hasznos ötleteket
információkat illetve címeket. A szállodánk sok szolgáltatása között az is szerepel, hogy
amennyiben az esküvő utáni lakodalmat nálunk tartják, úgy akár ingyenesen biztosítjuk Önök
részére a ház 8,6m hosszú elegáns fekete Amerikai Lincoln típusú limuzinját.

Terasz
Hihetetlen mégis igaz! Az emeleten található teraszunk egyedülálló
módon saját híddal, vízeséssel és élő növényekkel rendelkezik. A
teraszon a vízesés mellett élvezheti vacsoráját a párjával vagy
szeretteivel. Ezt az élmény ön se hagyja ki!

Limuzin bérlés
Szállodánk Saját 8,6m hosszú Lincoln típusú amerikai limuzinnal rendelkezik. Az autó fekete
színű, mely alkalmas legénybúcsúkra is. Alkalmas továbbá fontos vendégek fogadására
melyet elsősorban cégek vesznek igénybe. Az autó természetesen esküvők megrendezésénél a
leggyakoribb és leglátványosabb. A szálloda ajánlata az ifjú pár részére, hogy amennyiben
szállodánkban tarják az esküvő utáni lakodalmat, úgy ezt a limuzin akár ingyenesen
biztosítjuk az ifjú pár részére a reggeli fotózáshoz illetve az esküvői szertartás alatt.
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