Last minute
wellness
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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Thermal Hotel Harkány
Harkány

Csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyéb felárak

Bemutatkozó
A Thermal Hotel Harkány gyógy-, wellness- és konferenciaszálloda
a városközpont és a városi gyógyfürdő közelében, a település
legnyugodtabb részén, 3 hektáros gondozott parkban, pihentető
környezetben várja vendégeit. Harkányfürdő világszerte ismert
üdülőhely, hírnevét Európában egyedülálló gyógyvízösszetételének
köszönheti. Gyógyászati részlegünkön orvosi felügyelet mellett
kvalifikált szakszemélyzettel magas színvonalú kezeléseket
biztosítunk. A wellnessrészlegben úszásra alkalmas élménymedence,
szaunavilág, gőz- és török fürdő segíti a kikapcsolódást. Külső
strandmedencénk a meleg nyári napokon hűsítő pillanatokat
biztosít minden korosztály számára. Sportolni vágyó vendégeinket
nyáron sportpályák várják, illetve kerékpárkölcsönzésre is van
lehetőség. Nagy szakmai múlttal rendelkező szakácsaink a
hagyományok mellett a korszerű táplálkozás kívánalmait szem
előtt tartva készítik el ételeinket. Ételválasztékunkat a közeli
Villány–Siklósi borvidék kitűnő borai teszik teljessé.
Cím
Telefon
E-mail
Web

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére standard kétágyas
szobában
félpanziós ellátás
beltéri élményelemekkel felszerelt úszómedence használata
nyáron kültéri strandmedence használat
gőzfürdő használat
Szaunavilág használata
20% kedvezményt biztosító kupon az összes térítéses wellness
szolgáltatásra
gyermekklub a gyermekeknek
kültéri játszótér a gyermekeknek
szobaszéf használata
fürdőköpeny a szobában
internet- (wifi) hozzáférési lehetőség a szobában
zárt ingyenes parkolás

7815 Harkány, Járó József utca 1.
+36-72-580-810
sales@thermalhotelharkany.hu
http://www.thermalhotelharkany.hu
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Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:
• 0–2 év: díjmentes
• 2–12 év: 10 990 Ft/2 éj
• 12– év: 14 990 Ft/2 éj
Superior szoba felára: 3000 Ft/szoba/éj
Apartmanfelár: 5000 Ft/szoba/éj
Kisállatdíj: 4000 Ft/éj
Gyógyvizes medence használata: 1200 Ft/fő/nap
Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 7000 Ft/utalvány
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Az utalvány az időpont egyeztetéstől számított 5 napon belüli
érkezési dátummal használható fel, a szálloda szabad helyeinek
függvényében!
2022. júliusától beváltható - állami ünnepek és kiemelt időszakok
kivételével - a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A
kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.
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CE Plaza Hotel****
Siófok

Csomag tartalma
•
•

•
•
•
•

Bemutatkozó
Siófok új gyöngyszeme a CE Plaza Hotel****, amelyben 92 szoba
és apartmanok biztosítják a nyugodt kikapcsolódást a belvárosban,
karnyújtásnyira a vízparttól, a megújult Fő tértől, a bevásárlási és
szórakozási lehetőségektől, mégis csendes, zöldövezeti környezetben.
A több száz éves terménytároló épületében kialakított Granario
étterem elegáns környezetben kínál páratlan regionális gasztronómiai
élményeket, melyek a nemzetközi konyha jellegzetességeivel vannak
fűszerezve. Az ódon borospincék hangulatát idézi modern formában
a Carafe borbár, mely zártkörű rendezvények helyszínéül is szolgál.
A Coppa Lounge bárban élvezhetik a különleges sütemények,
koktélok, kávék és teák kínálatát. A Piazza teraszon szabadtéri belső
kertet alakítottunk ki vendégeink számára.
Kényeztesse magát Coral wellnessközpontunkban, ahol
élménymedence pezsgőfürdővel, frissítő zuhanykülönlegességek,
érzékborzoló jégkút, üdítő finn, bio- és infraszaunák, gőzkabin segíti
az ellazulást egy fárasztó hét vagy nap után.
Cím
Telefon
E-mail
Web

8600 Siófok, Somogyi út 18/B.
+36-84-696-090
szobafoglalas@cehotels.hu
http://www.ceplazahotel.hu/
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•
•
•
•
•
•
•

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére légkondicionált, modern
design szobában
bőséges svédasztalos reggeli hideg és meleg ételekkel, salátaés gyümölcs bárral, péksütemény különlegességekkel a hazai
és nemzetközi gasztronómia jegyében
bőséges svédasztalos vacsora a szálloda 300 éves Granario
éttermében
szállodánkban az étkezéseknél gyermekek részére külön büfé
üzemel
fejenként egy 2000 forintos masszázskupon
Coral wellnessrészleg korlátlan használata – finn, infra- és
bioszauna, gőzkabin, csobbanómedence,
200 m2-es élménymedence – különböző élményelemekkel
(sodrófolyosó, nyakzuhany, derék- és lábmasszázs)
a Sunshine tetőterasz használata ingyenes nyugágyakkal
kardioszoba ingyenes használata
minden hétvégén élő zene a Carafe Wine Bar-unkban
ingyenes fürdőköpeny és törölköző használat
nyugágyak, gyerekjátékok
Business Corner használat és ingyenes wifi a szálloda teljes
területén
szobaszéf egyénileg állítható biztonsági kóddal

Egyéb felárak
Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:
• 0–6 év: díjmentes
• 6–12 év: (2. gyermek esetén is 0–12 éves korig): 9475 Ft/2 éj
Szezonfelár:
• június 15.–augusztus 31.: 10 000 Ft/2 fő/2 éj
Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: nincs
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Az utalvány az időpont egyeztetéstől számított 5 napon belüli érkezési
dátummal használható fel, a szálloda szabad helyeinek függvényében!
Egész évben beváltható - állami ünnepek és kiemelt időszakok
kivételével - a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A
kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.
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BL YachtClub & Apartments
Balatonlelle

Csomag tartalma
•
•
•
•

•
•
•
•

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére stúdió apartmanban
bőséges svédasztalos reggeli
menüválasztásos vacsora
panorámás kilátást nyújtó wellness részleg korlátlan
használata: masszázsmedence, pezsgőfürdő,
élménymedence, gyermekmedence, gőzfürdő, 2 finn
szauna
korlátlan fitness terem használat
ingyenes korcsolyapálya használat a téli szezonban (időjárás
függvényében)
ingyenes internet hozzáférési lehetőség
ingyenes parkolás

Egyéb felárak
Bemutatkozó
A BL YachtClub & Apartments a Balaton déli partján, Balatonlelle
központjában, közvetlenül a vízparton található. Egy kikötő, egy
YachtClub, egy luxus villákkal teli ősfás park, medencék, fövenyes
partszakasz és nem utolsó sorban a Balaton feledhetetlen
látványa. Mindez együtt, egy helyen, páratlan természeti
környezetben, a Balaton legszebb naplementéjével! Az egy, két
vagy akár háromszobás, teljes körűen felszerelt, egész évben
bérelhető apartmanok többsége a Balatonra néz. A
légkondicionált apartmanok síkképernyős TV-vel, tóra néző
terasszal, mikrohullámú sütővel és sütővel ellátott, teljesen
felszerelt konyhasarokkal, valamint saját, zuhanyzós fürdőszobával
rendelkeznek. A szálláshelyen játszótér és mosodai szolgáltatás is
rendelkezésre áll. Emellett étterem és rengeteg program
gondoskodik a tartalmas időtöltésről. A környéken kerékpározni, a
szörfözni, horgászni és túrázni is lehet.

Cím
Telefon
E-mail
Web

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:
• 0–4 év: díjmentes
• 4–12 év: 7500 Ft/éj
Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 15 000 Ft/utalvány
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Az utalvány az időpont egyeztetéstől számított 5 napon belüli
érkezési dátummal használható fel, a szálloda szabad helyeinek
függvényében!
Egész évben beváltható - állami ünnepek és kiemelt időszakok
kivételével - a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A
kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.
Az utalvány nem váltható be: július 1-augusztus 31.

8636 Balatonlelle, Köztársaság utca 36-38.
+36-30-448-3199
info@blyc.hu
http://www.blyc.hu
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Zichy Park Hotel****
Bikács

Csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Egyéb felárak

Bemutatkozó
A családbarát Zichy Park Hotel**** tartalmas pihenést, élményekben
gazdag programokat kínál felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. A
szálloda gyönyörű parkja, Bikács és környéke kiváló lehetőséget kínál
sétákra, gyalogtúrákra, kerékpáros kirándulásokra, lovas kocsikázásra,
kedvelt program a téli hóesésben a lovas szán is. A Zichy Park
Hotel**** család- és gyermekbarát szolgáltatásait, elhelyezkedését
és mesebeli környezetét tekintve egy valóságos családi wellness
paradicsomnak nevezhető. Egyre több család keresi fel a szállodát,
hogy a nyüzsgő, nagyvárosi életből kiszakadva eltöltsön pár napot
a természethez közel. A családok minden generációja megtalálja az
igényeinek megfelelő szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget.
Mivel is jellemezhetnénk röviden a vidéki wellness szállodát?
Leginkább talán a mesebeli természetet, a nyugodt, stressz-mentes
kikapcsolódást és a családbarát jellegét emelnénk ki.

Cím
Telefon
E-mail
Web

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére standard kétágyas
szobában
büféreggeli
menüválasztásos vagy büfévacsora a vendéglétszámtól
függően
Levendula SPA korlátlan használata: beltéri élménymedence,
finn szauna, infra szauna, Kneipp-taposó
szezonálisan működő kültéri medence, jakuzzi és napozóterasz
beltéri fitneszterem
Pöttöm park látogatás, ló csutakolás, állatetetés programajánlat
szerint, kerti fajátékok, felújított játszóház térítésmentes
használata
fürdőköpeny használat (gyermekek részére is)
ingyenes internet hozzáférési lehetőség
ingyenes parkolás

7043 Bikács, Kistápé-Liget
+36-30-147-0490
info@zichypark-hotel.hu
http://www.zichypark-hotel.hu
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Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:
• 0–3 év: díjmentes
• 3–6 év: 9450 Ft/2 éj
• 6–12 év: 14 500 Ft/2 éj
• 12– év: 15 990 Ft/2 éj
Szezonfelár:
• március 01.-május 31. között: 11 500 Ft/2 fő/2 éj
• június 01.-június 30. között: 14 500 Ft/2 fő/2 éj
• július 01.–augusztus 31. között: 29 900 Ft/2 fő/2 éj
• szeptember 01.-október 23. között: 14 500 Ft/2 fő/2 éj
Superior szoba felár: 8000 Ft/utalvány
Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 9900 Ft/utalvány
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Az utalvány az időpont egyeztetéstől számított 5 napon belüli
érkezési dátummal használható fel, a szálloda szabad helyeinek
függvényében!
Egész évben beváltható - állami ünnepek és kiemelt időszakok
kivételével - a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A
kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.
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Aqua-Spa**** Konferencia és
Wellness Hotel
Cserkeszőlő

Csomag tartalma
•
•
•

•
•
•

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére standard kétágyas
szobában (max. 3 fős)
félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli és vacsora)
wellness részleg korlátlan használata: szaunák (finn-, bio-,
infraszauna), merülőmedence, gőzkabin, gyerekmedence,
fedett élménymedence, kültéri jakuzzi
felnőtteknek fürdőköpeny- és wellness törölköző-bekészítés
szobaszéf használata
ingyenes wifi használat

Egyéb felárak

Bemutatkozó
Az Aqua-Spa**** Konferencia és Wellness Hotel Cserkeszőlőn,
a gyógy- és strandfürdő közelében található. A négycsillagos
konferencia- és wellness-szállodát méltán nevezhetjük a nyugalom
szigetének. Távol a városok zajától magas szintű szolgáltatásaival
kellemes kikapcsolódást biztosít vendégeinek. A fürdőszobás,
kétágyas (pótágyazható) szobák légkondicionáltak, saját erkéllyel;
több idegen nyelvű csatornát sugárzó LCD-televízióval, minibárral,
telefonnal, internetcsatlakozással, bútorszéffel és mágneskártyás
zárral felszereltek. A hotel étterméhez közvetlenül kapcsolódó
télikert, a szabadtéri medence széléig elterülő nyitott, virágos
terasz, a gourmet ételek, a nemzetközileg is elismert borkínálat és
a szakmáját magas szinten művelő, udvarias személyzet
mind-mind vendégeink kényelmét és zavartalan pihenését hivatottak
szolgálni. A wellnessrészlegen külső és belső medencék, élményés gyermekmedence, finn, bio- és infraszauna, gőzkamra, hideg
merülőmedence, masszázsszolgáltatások széles választéka várja
vendégeinket.
Cím
Telefon
E-mail
Web

5465 Cserkeszőlő, Thermál út 1.
+36-56-568-410
info@aqua-spa-hotel.hu
http://www.aqua-spa-hotel.hu
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Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:
• 0–6 év: szülőkkel egy ágyban díjmentes (szobáink
kétágyasak, összetolva)
• 3–6 év: 4000 Ft/éj pótágyon
• 6–14 év: 6000 Ft/éj pótágyon
Szezonfelár:
• június 15. - augusztus 31. között: 13 000 Ft/fő/2 éj
Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj
Hosszabbítás főszezonban: 15 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 10 000 Ft/utalvány
Parkolás: 800 Ft/autó/éj
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Az utalvány az időpont egyeztetéstől számított 5 napon belüli
érkezési dátummal használható fel, a szálloda szabad helyeinek
függvényében!
Egész évben beváltható - állami ünnepek és 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. közt
hétvégéken.
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Corso Boutique Hotel****
Gyula

Csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére standard szobában
gazdag svédasztalos reggeli
bőséges svédasztalos vacsora vagy partner éttermünkben
menüválasztásos vacsora (létszám függvényében)
személyenként egy 40 perces jádeköves
masszázságyhasználat
a Corso Kincse wellness-sziget korlátlan használata – gőzkabin,
infra- és finn szauna, aromakabin, sókamra, jakuzzi
fürdőköntös és wellness-törölköző biztosítása
szobaszéfhasználat
korlátlan internet-hozzáférés
ingyenes parkolás

Egyéb felárak
Bemutatkozó
A 2014-ben „nemzetközi színvonalú, kiváló szálláshely” minősítést
elnyert Corso Boutique Hotel Gyula élénk belvárosában található,
csupán néhány percre a jól ismert nevezetességektől. Kényelmes,
rövid sétával elérhető a híres gyulai vár, a várfürdő, a múzeumok,
üzletek, éttermek, cukrászdák, szórakozóhelyek. A szálloda
hátsó bejárata a gyulai korzóról nyílik, így vendégeink közvetlenül
a nyüzsgő sétálóutcán, az azt megtörő virágos parkokban, és
hangulatos, szökőkutakban gazdag tereken találják magukat.
Szobáink színvonala és megjelenése követi a 21. század divatos külső
jegyeit, forma & design, színek & lendület . A hotel dizájnkoncepciója
során vizuális elemként, modern értelmezésben nyúlunk a
természethez, ezen belül a vidámságot árasztó színes virágokhoz,
melyek nagy üvegfelületen, egészen közelről, egészen tisztán és
természetesen jelennek meg. Egyedi megjelenésű szobákkal
– standard, superior kategóriákban – és egy lakosztállyal várjuk
vendégeinket.
Cím
Telefon
E-mail
Web

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:
• 0–6 év: díjmentes
• 0–6 év: superior szobában (pótágyazható) 4000 Ft/éj
• 6–12 év: superior szobában (pótágyazható) 6000 Ft/éj
• 12– év: superior szobában (pótágyazható) 8000 Ft/éj
Ezekben az esetekben a szülők részére nem számítjuk fel a superior
szoba felárát.
Szezonfelár:
• július 01.–augusztus 31. között: 5000 Ft/2 fő/2 éj
Superior szoba felára: 7000 Ft/éj
Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 5000 Ft/utalvány
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Az utalvány az időpont egyeztetéstől számított 5 napon belüli
érkezési dátummal használható fel, a szálloda szabad helyeinek
függvényében!
Egész évben beváltható - állami ünnepek és kiemelt időszakok
kivételével - a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A
kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.

5700 Gyula, Megyeház utca 1.
+36-66-644-940
info@gyulahotelcorso.hu
http://www.gyulahotelcorso.hu
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Hotel Szent István
Eger

Csomag tartalma
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bemutatkozó
A Hotel Szent István***, Egerben az egri vár fölött, a belvárostól
15 percre, egy 6.000 m2-es parkosított zöld területen fekszik. A
hotel ideális kikapcsolódást nyújt a „városi” embereknek, ahol nem
a közúti járművek gomolygó füstjével találkozik az ember, hanem
nappal a madarak csicsergését hallhatja, éjszaka pedig a csillagokat
vizsgálhatja. A hotel barátságos hangulatú, fenyőbútorokkal
berendezett 46 szobával rendelkezik, ebből 11 apartman és 1
lakosztály található, 5 különálló épületben. A szobák mindegyikében
található minihűtő, légkondicionáló, színes televízió, telefon, vezeték
nélküli internet, az apartmanokban főzési lehetőség is biztosított. A
hotel wellness részlege a hét minden napján 07:00-14:00 és 16:0021:00 között tart nyitva. Számos szolgáltatás áll a kedves vendégek
részére: beltéri úszómedence, élménymedence, pezsgőfürdők,
aroma szauna, bio szauna, gőzkabin, só szoba, térítés ellenében
masszázs. Eger múltjára utal vissza a szálloda-komplexum alatt húzódó
alagútrendszer, melyen keresztül minden épület megközelíthető.
Cím
Telefon
E-mail
Web

3300 Eger, Legányi út 12.
+36-36-511-300
eger@hotelszentistvan.hu
http://www.hotelszentistvan.hu

16

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére kétágyas szobában
bőséges büféasztalos reggeli a hagyományos magyar
konyha ínyencségeivel
menüsoros vagy büféasztalos vacsora vendéglétszámtól
függően
vacsorák alkalmával korlátlan borfogyasztás az egri borvidék
kiváló boraiból
egy desszertre csábítjuk vacsorák után
különleges alagút rendszeren megközelíthető wellness
részleg korlátlan használata: úszó-, pihenő-, élmény- és
masszázsmedence, pezsgőfürdő, gyermekmedence
szauna világ használata: finn szauna, tradicionális
gőzfürdő, sóterápiás bioszauna, aromakabin, dézsazuhany
a’ la carte étkezés esetén 10% kedvezmény
ingyenes wifihasználat
ingyenes parkolási lehetőség

Egyéb felárak
Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:
• 0–3 év: díjmentes
• 4– év: 12 475 Ft/éj (hétvégi tartózkodás esetén hétvégi
felár fizetendő)
Szezonfelár:
• június 01.–augusztus 31. között: 20 000 Ft/2 fő/2 éj
Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj
További vendégek: 12 475 Ft/fő/éj (hétvégi tartózkodás esetén
hétvégi felár fizetendő)
Hétvégi felár: helyszínen fizetendő, 10 000 Ft/2 fő
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Az utalvány az időpont egyeztetéstől számított 5 napon belüli
érkezési dátummal használható fel, a szálloda szabad helyeinek
függvényében!
Egész évben beváltható - állami ünnepek és kiemelt időszakok
kivételével - a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A
kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.
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Wellness Hotel-M
Hajdúszoboszló

Csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére
bőséges svédasztalos reggeli
háromfogásos, svédasztalos vacsora
a hotelben található fedett medence, pezsgőfürdő valamint
infra - és finn szaunák ingyenes és korlátlan használata
10% kedvezmény az Aqua Palace élményfürdő belépőjegy
áraiból
további 20% masszázs és szolárium kedvezmény
ingyenes wifi használat
ingyenes szobaszéf használat

Egyéb felárak

Bemutatkozó
A méltán híres hajdúszoboszlói gyógyfürdő, a strand illetve az
Aquapark árnyékában épült Wellness Hotel M-ben igazán otthon
érezheti magát. Komfort érzetüket a Wellness Hotel-M 32 tágas
szoba biztosítja. A szobák kialakításánál fontos volt az otthoni
kényelem megteremtése, ennek megfelelően a szobák
mindegyike egyedileg légkondicionált és anti-allergén
padlószőnyeges, előtérrel - részben gardróbos - és külön
fürdőszobával rendelkezik. Kényelmét növeli a tágas terek,
harmonizáló színek, kellemes és barátságos anyagok együttes és
könnyed eleganciája. A szálloda a’la carte éttermében mind a
nemzetközi és tradicionális magyar konyha kedvelői, mind a
vegetáriánus és speciális étrendet követők egyaránt
elmerülhetnek az ízek varázsában, melyhez jobbnál jobb magyar
borok társaságában halmozhatják gasztronómiai kívánságait.

Cím
Telefon
E-mail
Web

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:
• 0–3 év: díjmentes
• 4–11 év: 10 900 Ft/2éj
• 12-13 év: 13 900 Ft/2éj
Erkélyes szoba felár: 2000 Ft/szoba/éj
Parkolás a szálloda zárt parkolójában: 700 Ft/éj
Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 6000 Ft/utalvány
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Az utalvány az időpont egyeztetéstől számított 5 napon belüli
érkezési dátummal használható fel, a szálloda szabad helyeinek
függvényében!
Egész évben beváltható - állami ünnepek, állami iskolai szünetek
és kiemelt időszakok kivételével - a szálláshellyel történő előzetes
egyeztetés alapján. A kiemelt időszakokról a szálloda
elérhetőségein érdeklődhet.
Az utalvány nem váltható be: június 20-szeptember 9. közt.

4200 Hajdúszoboszló, Gábor Áron utca 34.
+36-52-557-050
sales@hotel-m.hu
https://hotel-m.hu
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Kikelet Club Hotel***
Miskolctapolca

Csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•

•
•

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére kétágyas szállodai
szobában (nem pótágyazhatóak)
bővített svédasztalos vagy menüválasztásos reggeli
ízletes svédasztalos vagy menüválasztásos vacsora
első este meghitt, gyertyafényes vacsora
személyenként egy 1.500 Ft értékű masszázskupon
pezsgőmedence, finn- és infraszauna használata a Kikelet
Club Hotelben
hétköznapokon személyenként egy egész napos
belépőjegy a romantikus hangulatú Calimbra Wellness és
Konferencia Hotel****superior Wellness részlegébe
kamerával megfigyelt parkoló használat
ingyenes internet hozzáférés

Egyéb felárak
Bemutatkozó
A Kikelet Club Hotel*** központi elhelyezkedésű csodálatos
kilátással elegyítő bájos épülete számtalan létesítménnyel
büszkélkedhet, amely kiválóan szolgál pihentető menedékként és
aktív kalandozások kiindulópontjaként egyaránt. A szálloda
csupán 500 méterre fekszik az Európában is egyedülálló
Barlangfürdőtől, amely újonnan feltárt medencékkel és
csíramentes levegővel várja a pihenni, és valóban felfrissülni
vágyókat. Vendégeink megtekinthetik a Diósgyőri Várat, az
Ortodox templomot egyedülálló múzeumával, kellemes órákat
tölthetnek
el
Lillafüred
csodálatos
parkjaiban
és
mészkőbarlangjaiban. A gyerekek számára felejthetetlen élményt
nyújtó kisvasút is megtalálható Lillafüreden. A Barlangfürdő
környékén csónakázó tó, gyönyörű park, kalandpark és
bobpálya, gyermeknek játszótér egészíti ki a szórakozási
lehetőségeket.

Cím
Telefon
E-mail
Web

3519 Miskolctapolca, Fenyő u. 7.
+36-46-560-160
kikelet.hotel@t-online.hu
https://kikeletclubhotel.hu
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Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:
• 0–5 év: díjmentes
• 6–11 év: 8500 Ft/éj
• 12- év: 12 000 Ft/éj
Apartman felára: 2990 Ft/szoba/éj
Calimbra Wellness és Konferencia Hotel****superior Wellness
részlegébe szóló belépő pénteken és szombaton: 3500
Ft/fő/alkalom
Fürdőköpeny bérlés: 700 Ft/fő/tartózkodás
Hosszabbítás: 12 500 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 6480 Ft/utalvány
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Az utalvány az időpont egyeztetéstől számított 5 napon belüli
érkezési dátummal használható fel, a szálloda szabad helyeinek
függvényében! Egész évben beváltható - állami ünnepek és
kiemelt időszakok kivételével - a szálláshellyel történő előzetes
egyeztetés alapján. A kiemelt időszakokról a szálloda
elérhetőségein érdeklődhet.
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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. 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 (Szállás és
Utazás 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.
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A Szallas.hu csoport tagja
mail info@pihipakk.hu | web www.pihipakk.hu
telefon +36 (70) 624 65 35
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