
Élvezné a víz közelségét és a nyugalmas nyaralást egyszerre? 
Egy Park és Villája várja vendégeit Balatonboglár vízpartján, 
ahol minderre lehetőség nyílik. Otthon lehet a Parton, a Villában, 
a Parkban, a Vízben, a Kertben, a Teraszon és a Szobákban – 
itthoni árakon egy balatoni otthon érzését kínáljuk.

Jöjjön el, látogasson meg minket!

Felejthetetlen pihenés 
a Balatonnál!

Partvilla Balatonboglár
Fiatal családi vállalkozás

A SZÁLLODA

A Partvilla Balatonboglár a Balaton déli partján, 
Balatonboglár központjában található.

Mi, a Simonfay család 2010 óta üzemeltetjük a tu-
lajdonunkban álló szállodát. Ezzel régóta dédelge-
tett álmunkat váltottuk valóra.

A Partvilla az 1932-ben, a Balaton-parti üdülők 
hagyományos stílusában épült Villából, valamint 
a Villa stílusához igazodó modern épületből áll, 
amelynek földszintjén a recepció és a tágas étterem, 
az emeleten pedig a 2011-ben kialakított, tágas és vi-
lágos szobák találhatók. A szép épületegyüttes nagy 
kiterjedésű, ősfákkal teli parkban helyezkedik el, 
amely saját stranddal, saját surf centerrel, egy ho-
mokozóval kialakított játszótérrel és zárt parkolóval 
rendelkezik.

A közelmúltban mindkét épületet teljesen felújítot-
tuk és korszerűsítettük.

A PART

A Partvilla saját közvetlen vízpartján és strandján 
nyugodtan olvashatja könyvét az árnyékban vagy 
élvezheti a teakfa napozóágyainkon a szikrázó nap-
sütést és a balatoni panorámát.

A gyermekek a szálloda játszóterén, a hatalmas 
kertben vagy akár a sekély vízben is vidáman ját-
szadozhatnak.

A nádfedeles strandbár hideg italokkal és frissítők-
kel áll vendégeink rendelkezésére.



Az otthonosság 
korszerűséggel párosul

SZOBÁink

A Villa szobái

A szobákat a 2010. évi felújítás keretében átalakítottuk 
és igyekeztünk minden igényt kielégítően, otthonosan 
berendezni. A villaépület vastag falainak köszönhető-
en a szobákban nyáron is kellemesen hűvös van.

A földszinti szobák többsége saját terasszal rendelke-
zik, mely teraszokon a kellemes nyári estéken jól esik 
gyertyafény mellett üldögélni és a tarcali Simonfay 
Borkúria helyben is kapható fehér borait kóstolgatni. 
A Villa szobái minibárral felszereltek és saját fürdő-
szobával rendelkeznek. Ezt az épületet – televíziók 
hiányában – a nyugodt pihenésre vágyó vendégeink 
részére ajánljuk.

Az új épület szobái

Az új épület felső szintjén található – saját fürdőszobá-
val rendelkező – szobáinkat és 2 családi apartmanunkat 
2011-ben alakítottuk ki és rendeztük be. Minden szoba 
LCD TV-vel és klímával felszerelt, mely légkondicionáló 
berendezések hűvösebb napokon fűtésként is szolgálnak.

ReggeLi éS FéLPAnZió

Éttermünkben reggel 7.30 és 10.00 óra között büfé-
reggeli várja vendégeinket, minden házi finomsággal, 
frissen sült péksüteményekkel.  Lehetőségük nyílik 
félpanziós ellátást is igényelni, melynek keretében a 
reggelin kívül 19.00 és 21.00 óra között napi ajánla-
tunk szerint szolgáljuk fel a frissen készült vacsorát.

TOvÁBBi SZOLgÁLTATÁSAink

térítésmentes wifi szolgáltatás• 
 kerékpár-kölcsönzési lehetőség – fedezze fel a • 
környéket vagy akár tekerje körbe a Balatont!
 surf-, és kajakbérlési lehetőség a Partvilla Surf • 
Centerben – surfoktatás szakképzett oktatónk 
felügyelete mellett

egyéB PROgRAmLeheTőSégek

 a balatonboglári kompkikötőből hajózási • 
lehetőség akár a Balaton északi partjára
teniszezési és lovaglási lehetőség a közelben• 
 éttermünkön kívül a környék vendéglői és • 
csábító szőlőbirtokok gondoskodnak a kulináris 
élvezetekről

Előszezon 
Április 1. – 
Május 31.

Főszezon 
Június 1. – 

Augusztus 31.

Utószezon 
Szeptember 1. – 

Október 31.
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Egyágyas szoba 8.800,- Ft/éj 10.000,- Ft/éj 8.800,- Ft/éj

Szoba kétszemélyes 
ággyal

13.000,- Ft/éj 17.500,- Ft/éj 13.000,- Ft/éj

Standard szoba 
kétszemélyes ággyal 
(+ 1 pótágy lehetőség)

14.750,- Ft/éj 20.000,- Ft/éj 14.750,- Ft/éj

Családi szoba 2+2 14.750,- Ft/éj 20.000,- Ft/éj 14.750,- Ft/éj
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Superior szoba 
kétszemélyes ággyal 
(pótágyazható)

17.500,- Ft/éj 22.500,- Ft/éj 17.500,- Ft/éj

Twin Superior szoba 
2 db kétszemélyes 
ággyal

19.500,- Ft/éj 25.000,- Ft/éj 19.500,- Ft/éj

Superior családi szobák 
(2 db kétszemélyes ágy 
2 külön szobában + 
pótágyazható)

23.000,-Ft/éj 30.000,- Ft/éj 23.000,-Ft/éj

Superior családi szobák 
kilátással a tóra 
(2 db kétszemélyes ágy 
2 külön szobában 
+ pótágyazható)

28.000,- Ft/éj 36.000,- Ft/éj 28.000,- Ft/éj

Pótágy 5.000,- Ft/éj 5.000,- Ft/éj 5.000,- Ft/éj

megközelítés

H-8630 Balatonboglár, 
Szentmihályi utca 9.

Recepció: (április elejétől október végéig) 
Vezetékes: +36/85 550-070 
Fax: +36/85 550-071

Mobiltelefon: +3630-6844856 
E-mail: info@partvilla.hu

További információk www.partvilla.hu 
weboldalunkon vagy a Facebook-oldalunkon 
találhatók!


