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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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Belenus Termálhotel***superior
Zalakaros

Csomag tartalma
•
•
•

•
•
•
•

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére
bőséges büféreggeli és büfé- vagy menüvacsora
wellnessrészleg használata: belső fedett élménymedence,
külső fűtött termálvizes medence, infra- és finn szauna,
gőzbarlang, fűtött pihenőpadok, Kneipp-pad, trópusi
élményzuhany, szauna-dézsazuhany
fürdőköpeny (felnőttek részére)
ingyenes wifihozzáférés
játszótér
teniszpálya-használat (március 15.–október 31. között)

Egyéb felárak

Bemutatkozó
A 2012 őszén felújított és új élményelemekkel ellátott, fedett
wellnessrészleggel kibővített Belenus Termálhotel*** Superior
Zalakaros egyik legcsendesebb környezetében, a gyógyfürdőtől
mindössze 3 percnyi sétára található. Belenus kelta napisten volt,
legfőbb attribútuma a gyógyítás, egyben a források istene, szent
növénye a beléndekfű. A szállodát egy 5500 m2-es park veszi
körül, mely kültéri fűtött termálvizes úszómedencével (vízhőfok
28–30°C), napozóterasszal, teniszpályával és játszótérrel
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt kellemes pihenést kínál.
Az újonnan kibővült és megnyílt wellnessrészlegünkben belső
fedett
élménymedence
(32–34°C)
található
kiúszási
lehetőséggel a külső fűtött termálvizes medencéhez (28–30°C),
infraszauna, gőzbarlang, finn szauna, fűtött pihenőpadok,
Kneipp-pad, trópusi élményzuhany, szaunadézsazuhany.

Cím
Telefon
E-mail
Web

Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:
• 0–3 év: díjmentes
• 3– év: 12 600 Ft/2 éj
Parkolás: 500 Ft/autó/nap
Hosszabbítás: 12 500 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 14 000 Ft/utalvány
Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Beváltható
Egész évben beváltható – az állami ünnepek, iskolai szünetek és
a kiemelt időszakok kivételével – a szálláshellyel történő előzetes
egyeztetés alapján. A kiemelt időszakokról a szálloda
elérhetőségein érdeklődhet. Az ajánlatot kizárólag 60 év feletti
vendégek vehetik igénybe.
Az utalvány nem váltható be: június 15-szeptember 15.

8749 Zalakaros, Üdülő sor 4.
+36-93-340-205
info@belenushotel.hu
http://www.belenushotel.hu
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Hotel Silver****

Csomag tartalma

Hajdúszoboszló

•
•
•
•

•
•
•

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére standard kétágyas
szobában
félpanziós ellátás
fürdőköpeny, hajszárító, széf
wellness részleg használata: gőzfürdő, szauna, infrakabin,
hidromasszázs, pezsgőfürdő, sókamra, termálmedencék,
fitness gépek
10% kedvezmény a bowling pálya díjából
érkezés napján 20% kedvezmény az a'la carte étkezések és
a wellness masszázsok árából
ingyenes wifi internet kapcsolat

Egyéb felárak
Bemutatkozó
A Keleti régió egyik legszínvonalasabb gyógy-, wellness és
konferencia szállodája. A Hotel Silver**** a termál- és turisztikai
nagyhatalomként nyilvántartott Hajdúszoboszlón található. A ma
oly divatos wellnesskezelések széles skálája is megtalálható a
szállodában, konferenciatermeinkben ideális környezetet
biztosítunk céges rendezvények, csapatépítő tréningek,
konferenciák számára, éttermeinkben a magyaros és a
nemzetközi ízek kedvelői is megtalálják kedvenc fogásaikat.
Magyarországon egyedüliként a Hotel Silver****-nek van két
saját strandja és wellness részlege, valamint 10 medencéje. Az
étterem befogadó képessége 350 fő, melynek négy része (Silver
terem, Büfé terem, Bár terem, Panoráma terem) külön-külön és
egybenyitva is funkcionál.

Cím
Telefon
E-mail
Web

4200, Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25.
+36-52-363-811
info@hotelsilver.hu
http://www.hotelsilver.hu
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Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:
• 3–12 év korig hétköznapokon: 5350 Ft/éj
• 3–12 év korig hétvégén: 6400 Ft/éj
Pótágyár: 8990 Ft/fő/éj
Superior szoba felára: 2000 Ft/szoba/éj
Parkolás felszíni parkolóban: 2000 Ft/autó/nap
(előzetes egyeztetés szükséges)
Parkolás mélygarázsban: 2500 Ft/autó/nap
(előzetes egyeztetés szükséges)
Hosszabbítás: 12 500 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
ajánlatot kizárólag 60 év feletti vendégek vehetik igénybe.
Az utalvány nem váltható be: június 17-augusztus 31.
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Dráva Hotel Thermal Resort****
Harkány

Csomag tartalma
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Egyéb felárak

Bemutatkozó
A Dráva Hotel Thermal Resort**** az európai hírű gyógyfürdőhelyen,
Harkányban, Magyarország délnyugati részén, mindössze 20 percnyi
autóútra fekszik Pécstől (25 km) és 3 órányi autóútra Budapesttől
(220 km). Szállodánkban 88 komfortos, légkondicionált szoba
található A szálloda szobáit harmónia, visszafogott elegancia
jellemzi. A háromemeletes hotelben az egy- és kétágyas szobák
mellett lakosztályok, családi szobák és mozgáskorlátozottak részére
szolgáló szobák is találhatók. Az újonnan felépített négycsillagos
szálloda a gyógyfürdő közvetlen szomszédságában, csendes, zöld
környezetben várja vendégeit. A harmonikus környezet, a kristálytiszta
levegő, a wellness- és gyógyrészleg, a gondozott park teljes
nyugalmat és feltöltődést kínál a vendégek számára. A Dráva menti
Dél-Magyarország gazdag történelmi hagyatékokban, kulturális és
természeti látnivalókban. A Villány–Siklósi borvidék és borút messze
földön híres. Szállodánk kisállatbarát, így térítés ellenében magával
hozhatja kedvencét is.
Cím
Telefon
E-mail
Web

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére kétágyas Classic
szobában (szezonális légkondícionálással)
bőséges svédasztalos reggeli
félpanziós ellátás keretében vacsora
a wellnessrészleg korlátlan használata (08:00-20:00): finn
szauna, infrakabin, gőzkabin, sószoba, pezsgőfürdő, belső
wellnessmedence, fitneszterem és napozóterasz
szabadidős szolgáltatások térítésmentes használata:
szabadtéri játszótér, asztali tenisz
30% kedvezmény minden masszázs és kádfürdő
szolgáltatásból
szobaszéf használat
ingyenes korlátlan internet-hozzáférés
late check out/késői távozás: 11.00 óráig

7815 Harkány, Bartók B. utca 1.
+36-72-580-980
reservation@dravahotel.hu
http://www.dravahotel.hu
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Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:
• 0–5 év: díjmentes
• 5–12 év: 7000 Ft/éj
• 12– év: 14 000 Ft/éj
Superior szoba felára: 15 000 Ft/2 éj
Lakosztály felára: 20 000 Ft/2 éj
Parkolás: a helyszínen fizetendő
Fürdőköntös használata: 2000 Ft/fő/egyszeri díj
Háziállatok (kisebb állatok): 3000 Ft/éj (az étterembe és a
wellness részlegbe nem vihetők be)
Hosszabbítás: 12 500 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
ajánlatot kizárólag 60 év feletti vendégek vehetik igénybe.
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Aqua Hotel Gyula Superior
Gyula

Csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére standard szállodai
szobában
svédasztalos reggeli
svédasztalos félpanziós vacsora
korlátlan infra- és finn szauna használat
egyszeri alkalommal 2 db Gyulai Várfürdő gyógy- és
strandfürdő belépőjegy
ingyenes internet-hozzáférés
10% kedvezmény szállodánk borshopjában kapható
minden erdélyi és magyar borra

Egyéb felárak

Bemutatkozó
Az Aqua Hotel Gyula***superior Gyula ideális környezetet
biztosít a Gyulán üdülni és kikapcsolódni vágyó kisgyermekes
családok és a gyulai fürdőbe érkező vendégek részére. A hotel
közvetlenül a Várfürdővel szemben helyezkedik el, a város
zöldövezetében, csendes, nyugodt helyen, az Élővíz-csatorna
mellett. A superior szobák külön nappalival és hálószobával,
hosszabb tartózkodási idő esetén is kellemes kényelmet
biztosítanak vendégek részére. A szobák mindegyike
légkondicionált. Ha testben és lélekben is fel akar frissülni,
próbálja ki Egészség sziget Masszázsszalon szolgáltatásait, és
relaxáljon nyugodt környezetben. A lobby bárban PAVIN szemes
kávéból készült kávét, cappuccinót, forró csokit és egyéb
alkoholos illetve alkoholmentes italokat szolgálnak fel a vendégek
részére. Az hotel szobáiban és közös helységeiben ingyenes
WIFI elérés biztosított.

Cím
Telefon
E-mail
Web

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:
• egy gyermek 0-3 év között: ingyenes
• további gyermekek 0-11 év között: 5900 Ft/fő/éj
• 11 éves kortól: 9900 Ft/fő/éj
Superior szoba felára: 1500 Ft/fő/éj
Hosszabbítás: 12 500 Ft/fő/éj
Hétvégi felár: 14 000 Ft/utalvány
Zárt parkoló: 990 Ft/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 a szálloda
elérhetőségein érdeklődhet. Az ajánlatot kizárólag 60 év feletti
vendégek vehetik igénybe.

5700 Gyula, Part utca 7/c
+36-30-253-0029
szallasfoglalas@gyulai-szallas.hu
https://aqua.hotel-gyula.com

10

11

Kikelet Club Hotel***
Miskolctapolca

Csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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

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

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:
• 0–5 év: díjmentes
• 6–11 év: 8500 Ft/fő/éj
• 12– év: 12 000 Ft/fő/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: 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
ajánlatot kizárólag 60 év feletti vendégek vehetik igénybe.

3519 Miskolctapolca, Fenyő u. 7.
+36-46-560-160
kikelet.hotel@t-online.hu
https://kikeletclubhotel.hu
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Hotel Vital**** Zalakaros
Zalakaros

Csomag tartalma
•
•
•
•

•
•
•
•
•

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére
bőséges büféreggeli
ízletes büfévacsora
Oasis wellness részleg használat: úszómedence,
termálvizes élménymedence, termálvizes pezsgőfürdő, finn
és infra szauna, sószoba, fitness terem
személyenként egy 50% kedvezményre jogosító
masszázskupon
gyermek játszószoba használat
fürdőköpeny és törölköző bekészítés a szobában
ingyenes parkolás
ingyenes internet-hozzáférés

Egyéb felárak
Bemutatkozó
A Hotel Vital**** Zalakaros csendes, nyugodt szegletében,
csodálatos környezetben nyújt kikapcsolódást és felfrissülést az
év bármely időszakában a testnek és léleknek. A nemrég felújított
szálloda igényesen kialakított, rendkívül tágas, kényelmes
légkondicionált ízlésesen berendezett szobákkal várja vendégeit,
melyek mindegyike pótágyazható és nagyméretű balkon tartozik
hozzájuk. A Hotel Vital**** Oasis közel 600 nm-es wellness
részlege kikapcsolódást nyújt az aktív és passzív pihenés
híveinek egyaránt. Kényeztesse magát a Wellness Oasis által
nyújtott termálvizes élménymedencében, úszómedencében,
jacuzziban valamint az intimszférát nyújtó finn- és infra
szaunákban vagy próbálja ki megújult sószobáját. A Gránit
Gyógy- és Termálfürdő gyógyvízének összetétele számos
gyulladásos és ízületi betegségre, bőrgyógyászati problémákra,
sebészeti mozgásszervi károsultak utókezelésének elősegítésére
adhat orvoslást.
Cím
Telefon
E-mail
Web

8749 Zalakaros, Üdülő Sor 6/b
+36-93-340-972, +36-30-550-0472
hotelvital@hotelvital.hu
https://hotelvital.hu
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Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:
• 0–3 év: díjmentes
• 4–7 év: 7250 Ft/fő/éj (hétvégi felár: 1500 Ft/fő/éj)
• 8-12 év: 10 150 Ft/fő/éj (hétvégi felár: 2100 Ft/fő/éj)
• 12 év felett: 14 500 Ft/fő/éj (hétvégi felár: 3000 Ft/fő/éj)
Családi apartman felára: 6000 Ft/utalvány
Luxus apartman felára: 12 000 Ft/utalvány
Luxus lakosztály felára: 22 000 Ft/utalvány
Hosszabbítás: 12 500 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 ajánlatot kizárólag 60 év feletti
vendégek vehetik igénybe.
Az utalvány nem váltható be: június 15-augusztus 31.
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Hotel Unicornis***
Eger

Csomag tartalma
•
•
•
•
•
•

3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére kétágyas szobában
félpanziós ellátás - bőséges svédasztalos reggeli és vacsora
minibár bekészítés (2 üveg bor és 2 üveg víz)
wellness részleg használat
fürdőköntös bekészítés
szobai ingyenes internet igénybevétel (wifi)

Egyéb felárak

Bemutatkozó
Az egri Hotel Unicornis*** szállodából a város legfontosabb
nevezetességei, múzeumai, belvárosi szórakozóhelyei és
éttermei gyalogosan is megközelíthetők. A szállodában 39
modern berendezéssel ellátott szoba (3 egyágyas, 30 kétágyas, 4
háromágyas, 2 apartman) maximum 83 vendég fogadására
alkalmas. Az egyágyas szobákból 2 db illetve a háromágyas
szobákból 1 db kivételével az összes többi légkondicionált,
zuhanyzóval, WC-vel, hajszárítóval, telefonnal, minibárral,
műholdas LED tévével felszerelt. Az Unicornis Étterem ízlésesen
berendezett, légkondicionált, maximum 120 fös rendezvények
lebonyolítására alkalmas étterem. Neves konyhafönök
irányításával gazdag menü- és büféválaszték, ezen kívül
gasztronómiai és egyéb rendezvények ill. igény szerint élözene áll
a vendégek rendelkezésére. A szálloda halljában hangulatos
kávézó-drinkbár és a hozzá tartozó 20 vendég kiszolgálását
biztosító terasz várja nem csak a szálló vendégeit.
Cím
Telefon
E-mail
Web

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:
• 0–4 év: díjmentes
• 4–12 év: 10 000 Ft/éj
• 12– év: 15 000 Ft/éj
Szezonfelár:
• június 01.–augusztus 31. között: 15 000 Ft/2 fő/2 éj
Parkolás: 1500 Ft/autó/éj
Hosszabbítás: 12 500 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 ajánlatot kizárólag 60 év feletti
vendégek vehetik igénybe.

3300 Eger, Dr. Hibay Károly utca 2.
+36-36-790-842
info@hotelunicornis.hu
http://www.hotelunicornis.hu
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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 (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.
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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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