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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
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a PihiPakk.hu csapata
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Hotel Castello****
Siklós

Csomag tartalma
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Bemutatkozó
A Hotel Castello**** a siklósi vár tövében helyezkedik el, csendes,
nyugodt környezetben. Közvetlen összeköttetésben áll a Siklósi
Thermal Spa fürdővel, ahol wellness és gyógyszolgáltatások szolgálják
a vendégek kényelmét. A szálloda 36 nemdohányzó standard kétágyas
szobával, illetve lakosztályokkal rendelkezik. A hotel konyhájának
kínálatát a helyi termelők minőségi alapanyagainak felhasználásával
készülő, hazai és mediterrán fogások, valamint a villányi borok alkotják.
A szálloda a Siklósi Thermal Spa-val áll közvetlen összeköttetésben, így
a fürdő wellness-szolgáltatásait térítésmentesen és korlátlanul vehetik
igénybe a szálloda vendégei. A fürdő szolgáltatásai között három
szinten, 5000 négyzetméteren 3 gyerekmedence, 6 felnőtt medence,
4 kültéri medence (időjárás függvényében), pezsgőágy, talp- és
derékmasszázs, sodró folyosó és 2 óriáscsúszda, szaunavilág (2 finn
szauna, 2 infra szauna, fatüzelésű orosz szauna, gőz- és aromakabin,
valamint sószoba) és fitness-terem található, ezen kívül vinoterápiás
kezelések, masszázsok, pakolások, fodrászat vehető igénybe.
Cím
Telefon
E-mail
Web

7800 Siklós, Baross Gábor utca 8.
+36-72-579-128
info@hotelcastellosiklos.hu
http://www.hotelcastellosiklos.hu
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3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére stílusosan berendezett,
illetve a legkorszerűbb igényeknek megfelelő, kényelmes
standard szobában
bőséges büféreggeli és büfévacsora a szálloda Mulino
Éttermében
a Thermal Spa fürdő korlátlan használata 5000 m2-en,
három szinten: 3 gyerekmedence, 6 felnőtt medence, 4
kültéri medence (időjárás függvényében), pezsgőágy, talp- és
derékmasszázs, sodró folyosó és 2 db óriáscsúszda
szaunavilág korlátlan használata: finn szauna, infra szauna,
fatüzelésű orosz szauna, gőz- és aromakabin, valamint sószoba
Cielo bárunk billiárd termének használata
fürdőköpeny, wellness papucs és törölköző bekészítés a
szobában
„Bambini mondo” játszókuckó használata
ingyenes internet hozzáférés a szálloda egész területén
ingyenes parkolás

Egyéb felárak
Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:
• 0–6 év: díjmentes
• 6–12 év: 14 000 Ft/2 éj
• 12–18 év: 21 000 Ft/2 éj
Superior szoba felár: 3000 Ft/éj
Lakosztály felár: 9000 Ft/éj
Hosszabbítás: 16 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 14 000 Ft/utalvány
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 a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.
Az utalvány nem váltható be: június 15-augusztus 31.
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Zenit Hotel Balaton****superior
Vonyarcvashegy

Csomag tartalma
•
•
•
•

•
•

•
•

Bemutatkozó
A Zenit Hotel Balaton****superior wellness-szálloda, balatoni
panorámás terasszal, gasztronómia élményeket kínáló Bock Bisztró
éttermével, interaktív borászati kiállítótermével Hévíz és Keszthely,
valamint a Balaton part közelében várja vendégeit. A hotel környezete
ideális gyermekes családok számára. A legkisebbeket játszótér,
kültéri játékok, a medencetérben gyermekmedence csúszdával, a
szálloda épületében pedig beltéri játszószoba várja. Szállodánkban a
rossz idő sem akadálya az élményteli pihenésnek. Feszített víztükrű
medence pihenőágyakkal, bel- és kültéri jacuzzi, infraszauna, jég, és gőzkabin biztosítják a teljes ellazulást. Finn szaunánk minden
hétvégén különleges szaunaszeánszok helyszíne, ezt megelőzően
vendégeinket a wellness részleg vinoterápiás kezeléseivel, fürdőivel,
masszázskülönlegességeivel valamint kozmetikai kezelésekkel
kényeztetjük.

•
•

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére kétágyas szobában
bőséges büféreggeli és büfévacsora vagy 4 fogásos
menüvacsora
1 x 45 perc holt tengeri sóbarlang használat
1 x 30 perc Kleopátra fürdő 2 fő részére romantikus
hangulatban, gyertyafényben, rózsaszirmokkal, kétszemélyes
tölgyfa dézsakádban
a szaunázás szerelmeseit a nyugalom szigete várja: finn
szauna, infra szauna, gőzfürdő, jégkamra, merülő medence
beltéri úszómedence, beltéri jakuzzi, 6 személyes kültéri
jakuzzi állítható hőfokkal és festői panorámával, meleg vizes
gyermekmedence csúszdával és élményelemekkel
fitneszterem TechnoGym cardio gépekkel, Eco Trainerekkel,
ahol a teljesítményt vitamindús koktéllal jutalmazzuk
balatoni panorámás wellness napozóterasz és kültéri
játszótér használata
wifihasználat, gyermekeknek játszószoba használat
+ a hétvégi programokon részvétel: hosszabbított
wellness nyitvatartás, szaunaszeánszok, sportesemények
óriáskivetítőn a medencetérben, pincelátogatás
tárlatvezetéssel

Egyéb felárak
Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:
•
0–3 év: 3500 Ft/éj
•
3–12 év: 8500 Ft/éj
Szezonfelár:
• július 1.–augusztus 31. között: 20 000 Ft/2 fő/2 éj
Parkolás: 1000 Ft/autó/éj
Hosszabbítás: 16 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 14 000 Ft/utalvány
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Cím
Telefon
E-mail
Web

8314 Vonyarcvashegy, Helikon utca 22.
+36-83-900-101
info@hotelzenit.hu
http://www.hotelzenit.hu
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Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt időszakok
kivételével – a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A
kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.

7

Colosseum Hotel****superior
Mórahalom

Csomag tartalma
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Egyéb felárak

Bemutatkozó
A Colosseum Hotel****Superior 2011 óta várja vendégeit a
Szegedtől csupán 20 km-re található fürdővárosban, Mórahalmon.
Wellnessrészlegünkön és a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben
igazi négycsillagos wellnesskényeztetés vár vendégeinkre, ahol
a feledhetetlen élményeket összesen 26 medence, 15 szauna, 3
óriáscsúszda, továbbá wellness-szolgáltatások és kezelések széles
választéka biztosítja. Szállodánkban 77 elegáns szoba és 5 lakosztály
található. Éttermünkben garantáltan gasztronómiai élvezetekben
lesz része. Étlapunkon igazi gourmet fogásokat talál, melyek mellé
kiváló minőségű borokból és gyümölcspálinkákból, valamint hűsítő
koktélok kínálatából választhat. Bőséges büféasztalunkon pedig
regionális, nemzeti és nemzetközi ínyencségek várják. A legkisebbek
kényelméről és szórakozásáról játszóházzal, gyermek- és bababarát
szolgáltatásokkal és ünnepek alkalmával gyermekanimációval
gondoskodunk.

Cím
Telefon
E-mail
Web

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére Superior szobában
bőséges hideg-meleg büféreggelivel és -vacsorával
wellnessrészlegünk használata: jakuzzi, élményfürdő, finn és
infraszauna, sókamra, gőzfürdő, élményzuhanyok, hideg és
meleg vizes Kneipp-medence
fitneszterem kardiogépekkel
szobaszéfhasználat
fürdőköpeny-bekészítés a szobába
internethasználat
parkolási lehetőség a szálloda saját parkolójában
a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
medenceszolgáltatásainak korlátlan, ingyenes használata
szállodánk gyermek- és bababarát szolgáltatásai
(játszószoba, babaágy, babakád)

Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:
• 0–6 év: díjmentes
• 6–14 év: 6500 Ft/éj
• ha a gyermekek külön szobában alszanak (kétágyas
szobára vonatkozóan 14 éves korig): 9000 Ft/fő/éj
Lakosztályfelár: 10 000 Ft/éj
Hosszabbítás: 16 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 14 000 Ft/utalvány
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 a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.
Az utalvány nem váltható be: július 01-augusztus 31.

6782 Mórahalom, Milleniumi sétány 4-6.
+36-62-581-242
hotel@colosseumhotel.hu
http://www.colosseumhotel.hu
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Hotel Silverine Lake
Resort****superior
Balatonfüred

Csomag tartalma
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Bemutatkozó

Egyéb felárak

A Hotel Silverine Lake Resort****superior Balatonfüreden, a
parti városrész központjában, a Tagore sétány és a hajókikötő
szomszédságában, a vízparton nyújt minden igényt kielégítő
szolgáltatást az aktív pihenésre vágyóknak és a vitorlázás
szerelmeseinek. A szobák berendezését harmónia és visszafogott
elegancia jellemzi. A wellness részleg a római fürdő hangulatát
korunk legmodernebb technikáival ötvözi. A tágas, világos
medencecsarnokban melegvizes medence, pezsgőfürdő és
gyermekpancsoló, valamint a gőzfürdőben Tepidarium, Caldarium,
Frigidarium, Kneipp taposó, aroma-zuhany és mediterrán pihenő
teszi teljessé a kikapcsolódást. A pihenési lehetőségeket
szabadtéri élménymedencék és napozóterasz bővítik. A fitness
teremben modern lapsúlyos és kardio-, LifeFitness gépeket
találunk. A szálloda komplexumhoz saját yacht kikötő tartozik,
amely közvetlen a szálloda előtti vízfelületen többféle méretű
kikötőhelyekkel várja a vitorlázókat.
Cím
Telefon
E-mail
Web

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére medium erkélyes,
kétágyas szobában
gazdag svédasztalos büféreggeli és büfévacsora
személyenként 500 Ft értékű kávé kupon, mely beváltható a
szálloda kávézójában az Amaryllis Café és Prosecco Bárban
koktél akció 1-et fizet 2-t kap: a hét minden napján 16:00
és 17:00 között az Amaryllis Café és Prosecco Bárban és a
Wellness Drinkbárban
wellness részleg korlátlan használata: gőzfürdők, tepidarium,
caldarium, sókamra, frigidarium, Kneipp taposó, meleg vizes
beltéri medence, pezsgőfürdő, aromazuhany, mediterrán pihenő,
beltéri fűtött gyermekmedence és szabadtéri gyermekpancsoló
közvetlen vízparti finn szauna, fitness terem korlátlan használata
vízforraló a szobában, fürdőköpeny használata (felnőttek részére)
szabadtéri gyermekjátszótér és gyermek játszószoba használata
ingyenes wifihasználat

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc sétány 4.
+36-87-583-000
sales.balaton@silverinelake.hu
http://www.silverinelake.hu
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Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:
• 0–4 év: díjmentes
• 5–12 év: 13 180 Ft/2 éj
• 12– év: 26 360 Ft/2 éj
Szezonfelár:
• 04.19.-05.23. és 09.27-10.31. között: 10 000 Ft/2 fő/2 éj
Plus rész balatoni panorámás szoba felár: 4000 Ft/éj, gyermek
(5–12 év): 1000 Ft/éj
Plus superior teljes balatoni panorámás szoba felár: 7000 Ft/éj,
gyermek (5–12 év): 1750 Ft/éj
Parkolás mélygarázsban: 2200–4500 Ft/autó/éj
Hosszabbítás: 16 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 14 000 Ft/utalvány
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 a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.
Az utalvány nem váltható be: május 23.–szeptember 27.
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Abacus Business & Wellness
Hotel****
Herceghalom

Csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bemutatkozó
Az Abacus Business & Wellness Hotel**** Budapesttől 25 kmre, Herceghalmon található. A szálloda inspiráló légköre, innovatív
környezete, egyedülálló gasztronómiai filozófiája miatt a családi
pihenések, wellnesshétvégék tökéletes helyszínéül szolgál. A
szállodában 128 szoba, illetve emelt szintű lakosztály található, első
osztályú éttermében elismert mesterszakácsok várják a kedves
vendégeket. Az 1600 m2-es Abacus Spa kialakítását a testi és lelki
megújulás igénye inspirálta. Komplett életmódprogramok, vízi és
szaunavilág, fitneszterem, relaxáló és szépítő kezelések teljes skálája
garantálja a tökéletes felfrissülést. Az aktív pihenésre vágyók változatos
wellness- és sportprogramok közül választhatnak. Jeges, mézes-sós,
vitaminos szaunaszeánszok, vízi és kondicionáló torna, melyek még
színesebbé teszik az itt-tartózkodást. Az Abacus Manó Club animátorai
egész nyáron és kiemelt ünnepek alkalmával fantasztikus kézművesés sportprogramokkal gondoskodnak kis és felnőtt vendégeink
szórakoztatásáról.
Cím
Telefon
E-mail
Web

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére erkélyes, superior
kétágyas szobában
bőséges büféreggeli
félpanziós vacsora szállodánk éttermében
érkezéskor welcome drink
egy üveg bor bekészítés a szobába
ajándék Swarovski díszdobozos ékszerszett
személyenként 1000 Ft-os wellnesskupon, mely beváltható
kezeléseinkre
az Abacus Wellness birodalom korlátlan használata: 25 m
hosszú úszómedence, 28 m2-es óriás jacuzzi, finn szauna,
infraszauna, gőzkabin, aromakabin, fitneszterem, szabadtéri
jakuzzi
fürdőköpeny
ingyenes wireless (wifi) internet az egész szálloda területén
díjmentes szabadtéri, nem őrzött parkoló használata

Egyéb felárak
Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:
• 0–2 év: díjmentes
• 3–9 év: 6900 Ft/éj
• 10–13 év: 9900 Ft/éj
• 14– év: 12 900 Ft/éj
Hosszabbítás: 16 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 14 000 Ft/utalvány
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 a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 3.
+36-23-532-360
hotel@abacus.hu
http://www.abacushotel.hu
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Hotel Kapitány**** Wellness
Sümeg

Csomag tartalma
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Bemutatkozó
Sümegen, a több mint hét évszázada épült Sümegi vár tövében
fekszik a Hotel Kapitány**** Wellness és Konferencia szálloda.
A négycsillagos minőség ötcsillagos kiszolgálással párosul, a
szálloda vendégei családias hangulatban élvezhetik a különleges
szolgáltatásokat. A történelmi környezetben épült hotel keleti hangulatú
fürdőjével,

különleges

wellness-szolgáltatásaival,

hagyományos

és kímélő konyhájával, télen-nyáron gazdag programkínálatával a
nyugalom és felüdülés luxusát kínálja. Az épületet körülölelő szép
és nyugodt környezet a kiváló kikapcsolódási lehetőségek mellett
segít visszarepülni az időben, a vendégek betekintést nyerhetnek a
középkor hangulatába.

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére várra néző, standard
szobában
svédasztalos reggeli és vacsora
részvétel a lovagi torna programon (szerdán és szombaton
garantált) és az azt követő középkori lakomán (félpanzió
keretén belül)
1 alkalommal lovas kocsikázás Sümeg belvárosában
1 alkalommal páros aromafürdő (felnőtt vendégeink részére)
a szálloda wellnessrészlegének használata: úszómedence,
wellnessmedencék, gyermekmedencék, pezsgőfürdő,
merülőmedence, relaxszoba, külső medencék (máj.–okt.)
szaunasziget teljes körű használata: infra- és finn szauna,
gőzkabin, szoftszauna
TechnoGym fitneszterem kardio- és erősítőgépekkel
fürdőköntös bekészítése a szobába, szobaszéf
ingyenes internet- és wifihasználat
ingyenes parkolási lehetőség a szálloda saját parkolójában

Egyéb felárak
Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:
• 0–4 év: díjmentes
• 4–7 év: 9500 Ft/éj
• 7–14 év: 19 000 Ft/éj
Családi szoba felára: 5500 Ft/éj
Superior szoba felára: 10 000 Ft/éj
Lakosztályfelár: 12 500 Ft/éj
Két légterű lakosztály felára: 15 000 Ft/éj
Parkolás a mélygarázsban: 1000 Ft/autó/éj
Hosszabbítás: 16 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 14 000 Ft/utalvány
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Cím
Telefon
E-mail
Web

8330 Sümeg, Tóth Tivadar utca 19.
+36-87-550-166
foglalas@hotelkapitany.hu
http://www.hotelkapitany.hu
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Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt időszakok
kivételével – a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A
kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.
Az utalvány nem váltható be: június 14-szeptember 01.
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MenDan Magic Spa & Wellness
Hotel****superior
Zalakaros

Csomag tartalma
•
•
•

•
•
•

Bemutatkozó
A MenDan Magic Spa és Wellness Hotel****superior szálloda
Zalakaros központjában, közvetlenül a városi fürdő szomszédságában
161 szobával és apartmannal várja kedves vendégeit. A szálloda
ötvözi a luxus hotelek eleganciáját, a spa hotelek harmóniáját
és a wellness hotelek szolgáltatásait. Olyan környezetet biztosít,
ahol szívesen eltöltenénk pár romantikus napot, egy hétvégét az
aktív életmód jegyében, vagy egy hét testi-lelki feltöltődést. A célt
mindenki maga választja, mi adjuk a lehetőséget, hogy minden
úti cél végállomásra találjon. Merüljön el az úszó-, termálvizes-,
élménymedencékben vagy a pezsgőfürdőben, élvezze a szauna
parkban a mézes vagy az afrodiziákumos felöntéseket, kényeztesse
testét egy illatos bambuszmasszázzsal vagy lávaköves masszázzsal,
lelkét

aromafürdővel

vagy

az

élményzuhanyokkal.

Szépüljön

szépségszalonunkban, növelje fittségét tibeti jógagyakorlatokkal és

Egyéb felárak
Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:
• 0–6 év: 2 gyermek részére díjmentes
• 6–12 év: 9900 Ft/éj
• 12- év: 12 900 Ft/éj
Luxus superior szoba felára: 6000 Ft/éj
Hosszabbítás: 16 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 14 000 Ft/utalvány
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 a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.

aquafitness-szel.

Cím
Telefon
E-mail
Web

•
•
•

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére
bőséges büféreggeli és büfévacsora látványkonyhával
bővített büfén
szállodai fürdőkomplexum, az “”Aqualandnak”” korlátlan
használata a nyitvatartási idő figyelembevételével
(úszó-, termál- és élménymedence, pezsgőfürdő, Kneippkúra, szauna, egyedülálló élményzuhanyok, gőzkabin,
merülőmedence, dézsazuhany, trópusi pihenőszoba,
fitneszterem kardiogépekkel, napozó- és panorámaterasz
Topáz Fodrászatban és Kozmetikában felhasználható
szobánként egy 2000 Ft-os kedvezmény kupon
Mandara Wellness Részlegen felhasználható szobánként
egy 2000 Ft-os wellness kupon
5 tibeti és Napüdvözlet jógagyakorlat lehetőségek, reggeli
torna, vízitorna, nordic walking
fürdőköpeny-használat felnőttek részére
játszóház, gyermekprogramok
ingyenes wifi használat a szálloda egész területén

8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 8.
+36-93-542-142
reservation@mendan.hu
http://www.wellnesshotelmendan.hu
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Az utalvány nem váltható be: június 15-augusztus 31.
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Szent Orbán Erdei
Wellness Hotel****

Csomag tartalma
•

Kóspallag

•

•
•
•

•
•

Bemutatkozó
A Szent Orbán Erdei Hotel****, amely Európában egyedülálló
négycsillagos farönk szálloda, a Börzsöny szívében található. A
vendégeket két stílusú, kétféle hangulatot árasztó épület várja. A
különleges megjelenésű és illatú farönk hotelben és a légkondicionált
kőépületszárnyban a szobák tágasak, biokókusz ággyal, műholdas
tv-vel,

interneteléréssel,

szobaszéffel,

hajszárítóval,

telefonnal,

minibárral és egyes szobák terasszal is várják a pihenésre vágyókat.
A szálloda szabadtéri strandja 25 méter hosszú, feszített víztükrű,
melegített úszó- és gyermekmedencével, koktélbárral kínálja magát
nyáron a legszebb kilátású helyen. A szálloda mellett két teniszpálya

•
•

3 nap/2 éjszaka szállás a hotel különleges, erdei
panorámás rönkszobájában vagy teraszos kőépületi klímás
szobájában 2 fő részére
félpanziós ellátás (helyi terméksarokkal bővített
svédasztalos reggeli, létszámtól függően á la carte vagy
büfévacsora)
Személyenként 20 perces frissítő masszázs
15% kedvezmény éttermi fogyasztásból (étel és ital)
korlátlan wellness használat: 4 féle élményzuhany (fitnesz,
vichy, dézsás zuhany és zuhanytemplom), só- és aroma
szoba, aromakabin 4 fűtött kőággyal, gőz- és infrakabin, finn
szauna, beltéri medence, kültéri jakuzzi
nyári szezonban strand: úszó- és gyermekmedence
napozóágyakkal
kidolgozott Börzsöny-járó útvonalak - ajándék Börzsöny
térképpel
ingyenes wifi használat
ingyenes parkolás

Egyéb felárak
Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:
• 0–6 év: díjmentes
• 6–18 év (pótágyon): 19 500 Ft/2 éj
• 18- év (pótágyon): 26 000 Ft/2 éj
Hosszabbítás: 16 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 14 000 Ft/utalvány
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

várja e sportág hódolóit. Lehet még tollas- és pingponglabdázni,
bowlingozni is. A hotel körüli erdő gyalogtúrázók számára nyújt
kikapcsolódási lehetőséget. Az aktívan eltöltött nap után az erdei
finnszauna-ház merülőmedencével, valamint a beltéri fürdő és wellness
infra- és aromakabinnal, finn szaunával, gőzfürdővel, csendszobával,
beltéri medencével és kültéri jakuzzival segít a testi, lelki felfrissülésben.

Cím
Telefon
E-mail
Web

2625 Kóspallag, HRSZ 0206/55
+36-27-378-034
szentorban@szentorban.hu
http://www.szentorban.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 a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.
Az utalvány nem váltható be: június 15-augusztus 31.
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Ajándékozza
a választás
szabadságát...

Ajándékozzon PihiPakkot

2000 Ft kedvezménnyel
Menjen fel a www.pihipakk.hu-ra, és vásárláskor
írja be az utalványon található sorszámot a
kuponkód mezőbe 2000 Ft kedvezményért!

Új hobbi
Férfias játékok
Kaland S
Kaland M
Kaland L Női varázs
Kényeztetés
Pihenés a
természetben
Wellness és romantika
Négycsillagos wellness Kastélyszálloda Nászutas
álompihenés
Exkluzív wellness
Last minute
wellness Senior pihenés

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. Az aktuális és érvényes választékot mindig a
www.pihipakk.hu weboldalon találja.;
• 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
egy adott napon egyik - a csomagban szereplő - helyszínen sem váltható be a
következő 5 napra vonatkozóan, és ezt az utalvány birtokosa 1 munkanapon belül
jelzi a PihiPakk.hu Ügyfélszolgálatán. Kiemelt és kizárt időszakok esetén a garancia
nem érvényes.

22

23

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