Pihenés a
természetben
katalógus
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Tájékoztató a PihiPakk élménycsomagokról
A PihiPakk élménycsomag a választás szabadságát adja, és
felejthetetlen élményeket nyújt Önnek. Az élménycsomag
egy katalógusból és egy utalványból áll. Böngéssze át ezt a
katalógust – vagy nézze meg a legfrissebb programválasztékot a
www.pihipakk.hu weboldalon –, és válassza ki az Ön számára
legvonzóbb programot, melyre utalványát be szeretné váltani.
Mindegyik programlehetőségnél feltüntettük a partner
elérhetőségeit, melyeken keresztül egyeztetheti az utalvány
felhasználásának időpontját. Fontos! Az utalványt kizárólag
időpont-egyeztetés után tudja felhasználni, kérjük, jelezze előre,
hogy PihiPakk utalvánnyal érkezik.
Érkezéskor adja le a helyszínen utalványát, mely után már nincs
más dolga, mint élvezni a programot, feltöltődni, kikapcsolódni.

Felejthetetlen élményeket kíván Önnek

a PihiPakk.hu csapata
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St. Hubertus Panzió
Parádsasvár

Csomag tartalma
•
•
•

•
•

3 nap/2 éj szállás 2 fő részére
reggelis ellátás
belépőjegy 2 főre a Kastélyhotel Sasvár Resort
wellnessrészlegébe (uszoda, gőzfürdő, szauna, bowling,
biliárd, fallabda, nyáron kültéri medence, tenisz- és
röplabdapálya)
térítésmentes parkolás
ingyenes internet-hozzáférés

Egyéb felárak

Bemutatkozó
A Mátra ezer méter magas hegyeivel határolt völgyben fekszik
Parádsasvár, a turisták által ismert és kedvelt parányi falu. A
rusztikus fenyőbútorokkal berendezett erdei panzió a parádsasvári
kastélyhotel szomszédságában várja vendégeit, gyönyörű
környezettel, kényelmes szobákkal, színvonalas étteremmel és udvari
parkolóval. A panzió földszintjén található a közkedvelt étterem, mely
nemzetközi és magyaros ételekkel, helyi specialitásokkal várja a
természet szerelmeseit. Érdemes ellátogatni a környéken található
csiszolóműhelyekbe, ahol a kézi csiszolást ingyen bemutatják, valamint
valódi, kézzel csiszolt parádsasvári kristályok vásárolhatók. Akik szeretik
az állatokat, és kíváncsiak a régi szekerekre, lovas kocsikra, azok nem
hagyhatják ki a Parádfürdőn található Cifraistállót és Kocsimúzeumot,
mely építészetileg is különleges nevezetesség. Amennyiben szívesen
fedezné fel Magyarország e mesés környékét, szeretné megismerni,
hol pihentek száz évvel ezelőtt grófjaink, mindenképpen arra biztatjuk,
jöjjön el minél hamarabb Parádsasvárra!
Cím
Telefon
E-mail
Web

Gyermekkedvezmény a szülőkkel egy szobában:
• 0–2 év: díjmentes
• 2 éves kor felett: 11 000 Ft/fő/2 éj
Félpanzió felára: 6000 Ft/fő/2 éj
Hosszabbítás: 6250 Ft/fő/éj
Kisállat: nem vihető
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt időszakok kivételével – a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A kiemelt időszakokról pontos információt a szálloda vagy a
PihiPakk.hu weboldalán talál.

3242 Parádsasvár, Rákóczi Ferenc u. 2.
+36 (36) 444-444
info@hubertuspanzio.hu
http://www.khs.hu/st_hubertus_etterem
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Vadszőlő Szálló és Étterem
Bakonybél

Csomag tartalma
•
•
•
•
•
•

3 nap/2 éj szállás 2 fő részére
reggelis ellátás
belépő a trófea- és kőzetkiállításra
kerékpár biztosítása 2 fő részére vagy féláras terepjárós
kirándulás
térítésmentes parkolás
ingyenes internet-hozzáférés

Egyéb felárak
Gyermekkedvezmény a szülőkkel egy szobában:
• 0–4 év: díjmentes
• 4–12 év: 6000 Ft/fő/2 éj
• 12 év felett: 12 000 Ft/fő/2 éj
Hosszabbítás: 6250 Ft/fő/éj
Kisállat: vihető, melynek díja 2000 Ft/2 éj
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Bemutatkozó
A panzió a hegyek között, Bakonybélben a Gerence-patak partján, a
település szélén, orvosok által asztma ellen javasolt klímával, csendes,
nyugodt környezetben, az országos kéktúra egyik állomáshelyén várja
vendégeit. A panzió az országos kéktúra hivatalos bélyegzőhelye is.
Minden szoba 17 műholdas csatornát fogó tv-vel, fürdőszobával,
hűtőszekrénnyel felszerelt. A szobák előtt tágas előtér, az alsó szinten
kis teakonyha, csocsóasztal található. Az udvarban parkolási lehetőség,
szalonnasütő, játszótér, hinta, magasles szolgálja a teljes és nyugodt
kikapcsolódást. Az étterem, a családias környezet és a kerthelyiség
igény szerint hangulatos étkezést tesz lehetővé. Széles választékkal,
specialitásokkal, finom, házias ízekkel és bőséges adagokkal várják az
idelátogató vendégeket.

Beváltható
Egész évben beváltható
egyeztetés alapján.

a szálláshellyel történő előzetes

A mesés környezet teljes bejárásához kerékpár-kölcsönzési lehetőség
vagy terepjárós kirándulás vehető igénybe.

Cím
Telefon
E-mail
Web

8427 Bakonybél, Fürdő u. 45.
+36 (88) 461-105
bakonyvari@invitel.hu
http://www.bakonybel.extra.hu
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Well Panzió

Csomag tartalma

Orfű

•
•
•
•

3 nap/2 éj szállás 2 fő részére classic szobában
reggelis ellátás
térítésmentes parkolás
ingyenes internet-hozzáférés

Egyéb felárak
Gyermekkedvezmény a szülőkkel egy szobában:
• 0–12 év: díjmentes
• 12 éves kor felett: 11 000 Ft/fő/2 éj
Félpanzió felára: 3600 Ft/fő/2 éj
Hosszabbítás: 6250 Ft/fő/éj
Kisállat: vihető, melynek díja 2000 Ft/2 éj
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Bemutatkozó

Beváltható

A Well Panzió Orfű szívében, csodálatos panorámás helyen, egy
2500 négyzetméteres, gyönyörűen parkosított kertben helyezkedik el.
Mindössze 300 m-re található a homokos partja miatt népszerű Orfűitótól (Kis-tó). A vendégek szabadon használhatják a két szabadtéri
grillsütőt, a kemencét, valamint kerékpár is bérelhető. Hihetetetlen, de
az étteremben megtalálhatja az igazi házias magyar konyha mellett
a mediterrán specialitásokat is. Az erdők, hegyek övezte kis völgy a
Mecsek szívében, két, fürdőzésre alkalmas, valamint három, horgászati lehetőséget biztosító tavával szeretettel várja a pihenni vágyókat. Itt lehetősége nyílik vadászatra, lovaglásra, vízi sportokra, mint a kajak-kenu,
a vízibicikli vagy a vitorlázás, kerékpár- és túraútvonalak adnak lehetőséget a kirándulásra, és barlangászhat három különböző barlangban. A vidék növény- és állatvilága egyedülálló, beleértve az itt honos
teknősöket, melyek az utolsók Európában. Több mint 300 napsütéses
nap egy évben, és a mediterrán éghajlat Dél-Magyarországon, hogy a
mindennapi stressz gyorsan feledésbe merüljön.
Cím
Telefon
E-mail
Web

Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt időszakok kivételével – a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A kiemelt időszakokról pontos információt a szálloda vagy a
PihiPakk.hu weboldalán talál.

7677 Orfű, Kossuth L. u. 40.
+36 (72) 498-441
info@wellpanzio.com
http://www.wellpanzio.com

8

9

Honti Panzió

Csomag tartalma

Visegrád

•
•
•

•
•
•

3 nap/2 éj szállás 2 fő részére
bőséges büféreggeli
1 napos wellnesshasználat a Hotel Honti új
wellnessrészlegében (beltéri úszómedence, pezsgőfürdő,
gyermekmedence, finn és infraszauna, gőzkabin, sókamra)
zárt kerékpártároló
zárt kameralánccal őrzött parkoló
ingyenes internet-hozzáférés

Egyéb felárak

Bemutatkozó
Budapesttől 40 km-re, a Dunakanyar gyöngyszemén, a történelmi
múltú Visegrád központjában, gyönyörű, csendes, felüdülést nyújtó,
romantikus, zöld környezetben, az Apát-kúti patak partján fekszik a
Panzió Honti***. A panzió egyszintes épületében hét szoba található.
A kertben bográcsozás és grillezés lehetséges. Wellnesshasználat a
panzióhoz tartozó Hotel Hontiban vehető igénybe. A kábeltelevízióval,
LCD-tv-vel, telefonnal, hűtőszekrénnyel felszerelt szobák ablakaiból
gyönyörű kilátás nyílik a Fellegvárra, a Dunára, valamint a körülölelő Pilis
és Börzsöny hegyeire. Népszerű kirándulóhely a Fellegvárat koronaként
viselő Várhegy, a Nagyvillám, a Fekete-hegy és a túrára alkalmas
Apát-kúti völgy. Tágas erdei tisztások, sétautak és szabadidősportra
alkalmas pályák mindenki számára kínálnak lehetőséget szórakozásra,
kikapcsolódásra. A Pilis hegység a mindenkori Magyarország kiemelt
jelentőségű területe. Északi csücskén, a Visegrádi-hegység csúcsain
járva a Dunakanyar páratlan látványt nyújt.

Cím
Telefon
E-mail
Web

Gyermekkedvezmény a szülőkkel egy szobában:
• 0–3 év: díjmentes
• 3 éves kor felett: 10 000 Ft/fő/2 éj
Félpanzió a szálláshelyen igényelhető.
Hosszabbítás: 6250 Ft/fő/éj
Kisállat: vihető, melynek díja 2000 Ft/2 éj
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt
időszakok kivételével – a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés
alapján. A kiemelt időszakokról pontos információt a szálloda vagy
a PihiPakk.hu weboldalán talál.

2025 Visegrád, Fő u. 66.
+36 (26) 398-120
info@hotelhonti.hu
http://www.hotelhonti.hu/visegrad-panzio

10

11

Koppány Fogadó

Csomag tartalma

Debrecen

•
•
•
•
•

3 nap/2 éj szállás 2 fő részére
svédasztalos reggeli
korlátlan wellnesshasználat (fedett úszómedence, szauna,
jakuzzi)
biliárd
térítésmentes parkolás

Egyéb felárak
Harmadik, negyedik fő többágyas szobában: 11 000 Ft/fő/2 éj
Félpanzió felára: 4000 Ft/fő/2 éj
Hosszabbítás: 6250 Ft/fő/éj
Kisállat: vihető, melynek díja 2000 Ft/2 éj
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Bemutatkozó

Beváltható

A festői szépségű, közkedvelt kirándulóhelyen, Hármashegyalján
a Koppány-völgyben a Koppány Fogadó és Erdei Kalandpark
öt fürdőszobás, klimatizált és minibárral felszerelt szobával
várja vendégeit. Minden rendelkezésre áll, ami egy pihentető
wellnesshétvégéhez szükséges. Fedett úszómedence, szauna,
jakuzzi, szolárium mellett még biliárd is. A fogadó közvetlen
környezetében található az erdei kalandpark, ahol a kötélpályák
mellett quadozás, erdei paintballpályák, íjászat, pónilovaglás,
asztalitenisz, tollaslabda, foci- és röplabdapálya szolgálja a
kikapcsolódni vágyókat. Kerti sütési-főzési lehetőség áll a
vendégek rendelkezésére. A közelben horgásztó, kilátótorony,
erdei kisvasút található ebben a mesés környezetben. A
Koppány Fogadó vendégei megismerhetik a helyi gasztronómiai
különlegességeket, melyeket a borospincében a saját készítésű
borok kísérnek.
Cím
Telefon
E-mail
Web

Egész évben beváltható
egyeztetés alapján.

a szálláshellyel történő előzetes

4078 Debrecen, Haláp 01624 hrsz. (48-as út 16-os kmtáblánál balra)
+36 (70) 9458-175
koppanyfogado@gmail.com
http://www.koppanyfogado.hu

12

13

Zsida Termál Panzió
Szentgotthárd

Csomag tartalma
•
•
•
•
•
•

3 nap/2 éj szállás 2 fő részére
igényes, tágas szobák
reggelis ellátás
kerékpártúrákhoz összeállított útvonalak
térítésmentes parkolás
ingyenes internet-hozzáférés

Egyéb felárak

Bemutatkozó
A Zsida Termál Panzió Szentgotthárd központjától nem messze,
csendes, nyugodt zöldövezetben várja vendégeit. 12 fürdőszobás,
színvonalasan felszerelt (tv, telefon, minibár, wifis internet) szoba szolgálja az idelátogatók kényelmét. A kertben fedett terasz, nagy étkező
és beépített grillsütő áll rendelkezésre. A reggelit a kertre néző, világos
étkezőben szolgálják fel. Az itt uralkodó egyedi klíma a forró nyári nappalokat és a meleg estéket is kellemessé teszi. A panzió teraszán, a
csend és nyugalom szigetén egy kávé vagy tea elfogyasztása üdítő
hatású. Szentgotthárd az Őrség kapujában, a vadvízi evezésre és
horgászatra is alkalmas Rába és a Lapincs összefolyása mellett helyezkedik el. A kerékpár- és vízi túrázóknak, illetve a gyalogtúrásoknak
is ideális úti cél ez az Ausztria és Szlovénia ölelésében fekvő vidék.
A környék földrajzi adottságai az egyre népszerűbb nordic walking
szerelmeseinek is kedveznek. A St. Gotthard Spa & Wellness termálfürdő a wellness kedvelői és a gyermekes családok számára is a
kikapcsolódási lehetőségek széles tárházát kínálja.
Cím
Telefon
E-mail
Web

Gyermekkedvezmény a szülőkkel egy szobában:
• 0–3 év: díjmentes
• 3–14 év: 6600 Ft/fő/2 éj
• 14 éves kor felett: 7400 Ft/fő/2 éj
Szezonfelár:
• július 1.–augusztus 31.: 2000 Ft/utalvány
Hosszabbítás: 6250 Ft/fő/éj
Kisállat: vihető, melynek díja 3000 Ft/2 éj
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt időszakok kivételével – a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A kiemelt időszakokról pontos információt a szálloda vagy a
PihiPakk.hu weboldalán talál.

9970 Szentgotthárd, Zöldlomb út 1.
+36 (94) 554-444
panzio@zsidatermal.hu
http://www.zsidatermal.hu
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Tornácos Panzió***
Hegykő

Csomag tartalma
•
•
•

•
•
•
•

3 nap/2 éj szállás 2 fő részére
bőséges svédasztalos reggeli
korlátlan wellnesshasználat: élménymedence
hidromasszázzsal, finn szauna, gőzfürdő aromaterápiával,
pihenőkert, teabár Naturland gyógyteákkal
fitneszterem kardio- és erőgépekkel
1 napos kerékpárbérlés személyenként
térítésmentes parkolás
ingyenes internet-hozzáférés

Egyéb felárak

Bemutatkozó
Hegykőn, a Fertő-part szívében működő panzió és étterem
kellemes pihenőhelyet nyújt az idelátogatóknak. A panzió minden
szobájához fürdőszoba, tv, rádió, hűtőszekrény, hajszárító, telefon és
internetcsatlakozás tartozik. A vendégek kényelmét és biztonságát
saját parkoló, videomegfigyelő, valamint kártyás beléptető rendszer
szolgálja. A vendégek elégedettségéhez, egészségéhez a
wellnesslétesítmény is hozzájárul. Minden olyan jellegű berendezés
megtalálható, ami a testi és szellemi jó közérzetet szolgálja. A 31
fokos élményfürdő hidromasszázzsal és ellenáramoltatóval ellátott.
A finn és infraszaunákhoz hideg vizes csobbanó is tartozik. A
tágas pihenőudvarban kényelmes, természetes anyagból készült
nyugágyakon relaxálhat, a teabárból finom teákat, ásványvizet
fogyaszthat. A pihenőudvar melletti edzőterem modern kardiogépekkel
várja a sport szerelmeseit. A kerékpározás szerelmeseinek a Fertővidék igazi paradicsomot jelent. A közvetlenül a panzió előtt elhaladó
kerékpárútra csatlakozók kiépített úton kerülhetik meg a Fertő tavat.
Cím
Telefon
E-mail
Web

Gyermekkedvezmény a szülőkkel egy szobában:
• 0–4 év: díjmentes
• 4 éves kor felett: 11 000 Ft/fő/2 éj
Félpanzió felára: 6000 Ft/fő/2 éj
Szezonfelár:
• július 1.–augusztus 24.: 8000 Ft/utalvány
Hosszabbítás: 6250 Ft/fő/éj
Kisállat: vihető, melynek díja 5000 Ft/2 éj
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt időszakok kivételével – a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A kiemelt időszakokról pontos információt a szálloda vagy a
PihiPakk.hu weboldalán talál.

9437 Hegykő, Kossuth L. u. 78.
+36 (99) 540-200
sales@tornacos.hu
http://www.tornacos.hu
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Öko-Park Panzió, Kemping*** és
Kalandpark
Eger-Szarvaskő

Csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyéb felárak

Bemutatkozó
Tudta, hogy az Öko-Park Magyarország első allergénmentes
minősítésű szállodája? A nagyvárosi nyüzsgéstől távol, Egertől
10 km-re, Szarvaskőn található az Öko-Park Panzió, Kemping***
és Kalandparkban az aktív pihenés fellegvára, mely egész évben
kirándulásra és kalandra csábít. Szubalpin klímával, bababarát
szolgáltatásokkal,

3 nap/2 éj szállás 2 fő részére két- vagy háromágyas
standard, pótágyazható szobában
2 alkalommal bio- és helyi specialitásokkal bővített
svédasztalos reggeli
üdvözlőital a ház borából vagy csipkebogyó pálinkájából
30% kedvezmény a vacsora árából, egy pohárral az egri
történelmi borvidék díjnyertes borából
délutáni gyógy- és csipkebogyó-teázás biomézekkel
30% kedvezmény a szauna és a masszázsok árából
(előzetes bejelentkezés szükséges)
kedvezményes belépő az egri Török fürdőbe
térítésmentes zárt parkolás
ingyenes internet-hozzáférés

kalandparkkal,

változatos

élővilággal,

védett

növényekkel, a szarvaskői várrom és az Eger-patak ölelésében várja
a hegyek, a kristálytiszta levegő és a természet szerelmeseit. Egész
évben túrázhat, télen síelhet, szánkózhat, de akár barlangászhat is
egyénileg, barátokkal – kérésre szakvezető kíséretében is –, majd a
13, allergénmentes ágyneműkkel, biomatraccal felszerelt hangulatos
szoba valamelyikében térhet nyugovóra. Számtalan programlehetőség

Gyermekkedvezmény a szülőkkel egy szobában:
• 0–2 év: díjmentes
• 2–15 év: 5500 Ft/fő/2 éj
• 15 éves kor felett: 11 000 Ft/fő/2 éj
Félpanzió 30% kedvezménnyel a szálláshelyen igényelhető.
Superior szoba felára: 4000 Ft/fő/2 éj
Összenyitható családi szoba (külön fürdőszobával, tv-vel,
minimum 4 fő esetén) felára: 5000 Ft/szoba/2 éj
Szezonfelár:
• július 1.–augusztus 31.: 10 000 Ft/utalvány
Hosszabbítás: 6250 Ft/fő/éj
Kisállat: vihető, melynek díja 8000 Ft/2 éj
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

választható ezen a páratlan környéken. Egy reggeli séta a szarvaskői
várromhoz, ahol részese lehet a Bükki Nemzeti Park gazdag madár- és
vadállománya ébredésének, de meglátogatható az ország egyetlen,
mobiltorony köré épített, ragasztott faszerkezetű kilátója is.

Cím
Telefon
E-mail
Web

3323 Szarvaskő, Borsod u. 9.
+36 (36) 352-201
info@oko-park.hu
http://www.oko-park.hu
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Beváltható
Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt időszakok kivételével – a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A kiemelt időszakokról pontos információt a szálloda vagy a
PihiPakk.hu weboldalán talál.
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Felhasználási feltételek, fontos információk:
•• utalványát egy Ön által választható programra válthatja be az élménycsomag
nyújtotta számos lehetőség közül. Egy utalvány csak egy alkalommal váltható be;
•• a

helyszínek

és

a

programok

listáját

a

katalógusban

vagy

a

www.pihipakk.hu weboldalon találja. A csomagban választható programok listája
változhat, előfordulhat az is, hogy a weboldalon több választható programot is talál,
melyekre utalványa szintén érvényes;
•• amennyiben a helyszínek tekintetében valamely adat – elérhetőség, program
tartalma, helyszínen fizetendő felárak stb. – esetleg megváltozik, azt a
www.pihipakk.hu weboldalunkon frissítjük. Így amennyiben a katalógusban és a
weboldalunkon eltérő információkat talál, úgy a weboldalon találhatók érvényesek.
A katalógusfüzetben előforduló elírásokért, helytelen információkért a PihiPakk
felelősséget nem vállal;
•• amennyiben az utalvány érvényessége lejár, úgy azt a partnerek nem fogadják el, és
a PihiPakk sem váltja vissza. Ezért azt javasoljuk, az utalvány beváltásával ne várjon
az utolsó pillanatig;
•• időpont-egyeztetéskor mindenképpen jelezze, hogy PihiPakk utalvánnyal veszi
majd igénybe a programot, és adja meg annak típusát, valamint sorszámát is;
•• amennyiben a kívánt időpontban valamely helyszínen nem tudja igénybe venni a
programot, úgy választhat másik időpontot, vagy másik helyszínt;
•• a program igénybevételekor az utalványt a helyszínen le kell adni, és annak
hátoldalán adatainak megadásával igazolni a program igénybevételét. A program
csak az utalvány leadásával vehető igénybe. Amennyiben az utalvány elvész vagy
megsérül, úgy a partner megtagadhatja annak beváltását. Ez esetben 6000
Ft újragyártási költség megfizetésével pótolható. Kérjük, ilyen jellegű igényét az
info@pihipakk.hu e-mail címen jelezze;
•• az utalvány beváltásakor annak hátoldalán a felhasználó személyes adatainak a
megadásával igazolja, hogy az utalványt beváltotta, a személyes aláírás megtétele
azonban önkéntes;
•• a programot mindenki saját felelősségére veszi igénybe, így az utalvány felhasználója
semmilyen esetben nem vonhatja felelősségre annak kibocsátóját (PK Travel Kft.)
vagy viszonteladó partnereit;
•• a PihiPakk utalvány készpénzre nem váltható be;
•• a Last minute wellnessutalvány esetén az utalvány kizárólag a partnerrel történő
időpont-egyeztetést követő 5 napon belül váltható be a helyszín szabad helyeinek
függvényében, a szobák kiadásáról a szálláshely saját hatáskörében dönt. A
PihiPakk abban az esetben vállal pénz-visszafizetési garanciát, ha az utalvány
birtokosa egy adott napon jelzi, hogy az utalvány a következő 5 napban egyik
helyszínen sem váltható be (a kiemelt és kizárt időszakok esetén a garancia nem
érvényes).

22

23

Az Utazok.hu csoport tagja
mail info@pihipakk.hu | web www.pihipakk.hu
telefon +36 (70) 624 65 35
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