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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.

Tájékoztató a PihiPakk élménycsomagokról

Felejthetetlen élményeket kíván Önnek

a PihiPakk.hu csapata
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Bemutatkozó

CE Plaza Hotel****
Siófok

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 segítik 

az ellazulást egy fárasztó hét vagy nap után.

8600 Siófok, Somogyi út 18/B.

+36-84-696-090

szobafoglalas@cehotels.hu

http://www.ceplazahotel.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 
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• 3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére

• bőséges svédasztalos reggeli a balatoni regionalitás jegyében

• hangulatos svédasztalos vacsora a szálloda 300 éves Granario 

éttermében

• család- és gyermekbarát szálloda: étkezéseknél külön 

gyerekbüfé, babaétteremrész, ugrálóvár, akadálypálya, beltéri 

labdás medence, egész napos gyermekrajzfilm-vetítések, 

playstation corner

• Coral wellnessrészleg korlátlan használata – finn,  infra- és 

bioszauna, gőzkabin, csobbanómedence, 200 m2-es 

élménymedence – különböző élményelemekkel (sodrófolyosó, 

nyakzuhany, derék- és lábmasszázs)

• Cardio szoba ingyenes használata, Sunshine tetőterasz 

használata, ingyenes nyugágyakkal

• Business Corner használata és ingyenes wifi a szálloda 

területén

• szobaszéf egyénileg állítható kódokkal

Csomag tartalma

Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:

• 0–6 év: díjmentes

• 6–10 év: 4750 Ft/2 éj

• 10–14 év: 9500 Ft/2 éj

• 14–18 év vagy második, fiatalabb gyermek részére:  

17 100 Ft/2 éj

Szezonfelár:

• június 1. – augusztus 31. között 2990 Ft/fő/éj

Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 10 000 Ft/utalvány

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Egyéb felárak

Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt időszakok 

kivételével – a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A 

kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.

Beváltható
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Duna Relax & Event Hotel****
Ráckeve

A ráckevei Duna Relax & Event Hotel**** Magyarország egyik 

első felnőttbarát szállodája, a csöndes, romantikus napokra vágyó 

párok, valamint a nyugodt kikapcsolódást kedvelő ifjak és örökifjak 

paradicsoma. Ismerje meg a pihenés új, felnőttbarát dimenzióját az 

elegancia és az otthonosság miliőjét árasztó Duna-parti szállodában, 

hiszen minden felnőttnek jár néhány nap gyerekmentes kikapcsolódás! 

A hotel kültéri és beltéri sportolási lehetőségekkel, animátorok által 

szervezett változatos testet és lelket harmóniába lendítő programokkal, 

kellemes vízparti klímával, beltéri és szezonálisan üzemelő kültéri 

medencékkel, ókori római wellness birodalommal, különleges 

Spa ajánlatokkal, és élmények özönével készül az igazi relaxálásra, 

zavartalan pihenésre, elegáns környezetre vágyó vendégek 

érkezésére. A vidáman csobogó, hűs Duna partján, közvetlenül a 

ráckevei híd lábánál álló szállodában zavartalan pihenésben lesz része 

Önnek és párjának legyenek akár az aktív, a passzív vagy a romantikus 

pihenés szerelmesei.

Bemutatkozó

2300 Ráckeve, Dömsödi út 1.

+36-24-523-230

recepcio@wellnesshotel.hu

http://www.wellnesshotel.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 
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• 3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére Relax szobában

• bőséges büféreggeli

• svédasztalos vacsora

• az Antik Római wellness birodalom korlátlan használata: 

úszómedence, beltéri- és szezonálisan üzemelő kültéri 

élménymedencék, jakuzzi, hidromasszázs, gejzír, caldarium, 

tepidarium, laconicum, frigidarium, szaunaprogramokon 

való részvétel  

• ingyenes fürdőköntös-használat

Csomag tartalma

Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj 

Hétvégi felár: 10 000 Ft/utalvány 

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Egyéb felárak

Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt időszakok 

kivételével – a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A 

kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.

Beváltható
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Thermal Park Egerszalók****
Egerszalók

A Laskó-patak mentén, az egerszalóki wellness- és gyógyfürdőtől 

300 méterre fekszik a négycsillagos Thermal Park Egerszalók**** 

Erdőkkel szegélyezett területen, üdítő környezetben kényelmes 

apartmanok, illetve hotelszobák várják a vendégeket.

A vidék nemcsak természeti és kultúrtörténeti értékeit nézve érdekes, 

hanem a völgyben található három különböző összetételű gyógyvize 

miatt is. Ezekre a kutakra már kiépültek a fürdők, más-más hangulatban. 

A szálloda a gyógyvizek völgyében, az egerszalóki gyógyfürdőtől 300, 

a demjéni fürdőtől 1500 méterre található.

A fürdőház termálvizes medencékkel, infra- és finn szaunával, 

gőzkabinnal szolgálja a vendégek kényelmét. Az aparthotelhez tartozó 

2,5 hektáros, gondosan parkosított területen lehetőség van kerti 

grillezésre és játszótérhasználatra.

Bemutatkozó

3394 Egerszalók, Thermál kemping sor 1–3.

+36-36-789-607

thermalpark@egerszalok.eu

http://www.egerszalok.eu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 
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• 3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére 2 ágyas szállodai 

szobában

• félpanziós ellátás – svédasztalos reggeli és bőséges 

kínálatú vacsora

• fürdőház – fedett kültéri gyógyvizes ülőmedence, nyitott 

úszómedence és a szaunavilág használata

• fürdőköntös szobai bekészítése

• kültéri játszótér és beltéri játszószoba használata

• zárt és kamerával megfigyelt parkoló használata

• ingyenes wifi a szobában és a közösségi terekben

• ingyenes információs pontnál lévő fényképezési lehetőség

Csomag tartalma

Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:

• 0–4 év: díjmentes

• 4–12 év: 5000 Ft/éj

• 12 év felett: 9000 Ft/éj

Szezonfelár: 

•  június 17.–augusztus 31.: 10 000 Ft/2 fő/2 éj

Apartman szoba felára: 5000 Ft/2 éj + a gyermekek életkorának 

megfelelő pótágydíj

Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 10 000 Ft/utalvány

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Egyéb felárak

Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt 

időszakok kivételével – a szálláshellyel történő előzetes 

egyeztetés alapján. Kiemelt időszakok:  2019.03.15.-17., 

2019.04.19.-22.,  2019.05.01.-05.,  2019.06.07.-10., 

2019.08.16.-20., 2019.11.01.-03.,  2019.12.20.-2020.01.02.

Beváltható
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Thermal Hotel Harkány
Harkány

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, 

egyedülálló hangulatot árasztó szaunafalu, 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 az ételeket. Ételválasztékunkat a közeli Villány–Siklósi 

borvidék kitűnő borai teszik teljessé.

Bemutatkozó

7815 Harkány, Járó József utca 1.

+36-72-580-810

sales@thermalhotelharkany.hu

http://www.thermalhotelharkany.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 
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• 3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére standard kétágyas 

szobában

• félpanziós ellátás 

• szálloda wellness-szolgáltatásainak korlátlan használata: 

beltéri élményelemekkel felszerelt úszómedence, gőzfürdő, 

Alpesi Szaunafalu (finn- és bio szaunák)

• nyáron kültéri strandmedence használata

• hétfőtől péntekig részvétel az akvafitnesz órákon

• személyenként 15 perces frissítő masszázs

• 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

Csomag tartalma

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában: 

• 0–2 év: díjmentes

• 2–12 év: 10 990 Ft/2 éj

• 12– év: 14 990 Ft/2 éj 

Superior medium szoba felára: 6000 Ft/szoba/éj

Apartmanfelár: 6000 Ft/szoba/éj

Klímafelár: 3000 Ft/éj

Kisállatdíj: 4000 Ft/éj

Gyógyvizes medence használata: 1200 Ft/fő/nap

Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 10 000 Ft/utalvány

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Egyéb felárak

Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt időszakok 

kivételével – a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A 

kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.

Beváltható
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Bellevue Konferencia- és 
Wellness Hotel****
Esztergom

  ősle mogretzsE ****letoH ssenlleW sé -aicnerefnoK euvelleB A

konferencia- és wellnessszállodája, mely a belvárostól mintegy 5 

km-re fekvő Búbánatvölgyben, a Duna–Ipoly Nemzeti Park határán 

található. Szállodánkban 80 igényesen berendezett szoba várja a 

pihenni vágyókat. Színes kínálattal állunk vendégeink rendelkezésére. 

A szobák elhelyezkedését tekintve: classic, standard és superior 

típusban rendelkezünk erkélyes és erkély nélküli, valamint erdőre, 

Dunára és díszkertre nézőkkel. Tiffany éttermünkben az ínyencek 

izgalmas ízutazást tehetnek a gasztronómia világában. Étlapunkon 

megtalálhatók a magyar és a nemzetközi konyha specialitásai. 

Wellnessközpontunkban élmény- és gyerekmedence, meleg vizes 

felnőttmedence, jakuzzi, finn, infra- és bioszauna, illatkamra, gőzkabin, 

napozóterasz, valamint kozmetika és pedikűr szolgálja vendégeink 

tökéletes kikapcsolódását. Kellemes környezetben, széles körű 

szolgáltatási palettával, illetve kedvező árakkal várjuk vendégeinket.

Bemutatkozó

2500 Esztergom, Őrtorony utca 49.

+36-33-510-818

info@bellevuehotel.hu

http://www.bellevuehotel.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 
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• 3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére standard kétágyas 

szobában

• félpanziós ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora 

wellnessrészleg használata: illatkamra, gőz- és sókabin, 

finn és bioszauna, jakuzzi, élménymedence, meleg vizes 

pihenőmedence, gyermekmedence 

• napozóterasz ingyenes használata nyugágyakkal

• fitneszterem-használat

• fürdőköntös-használat

• ingyenes parkoló

• ingyenes internet-hozzáférés

• 10%-os kedvezmény az italfogyasztásból (Harmony bár és 

étterem)

• 10%-os kedvezmény az à la carte ételfogyasztásból

Csomag tartalma

Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:

• 0–3 év: díjmentes

• 3–12 év: 3800 Ft/éj

• 12– év: 7600 Ft/éj

Egyéb felárak

Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt időszakok 

kivételével – a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A 

kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.

Beváltható

Szezonfelár: 

•     július 01.–augusztus 31. között: 5000 Ft/2 fő/2 éj

Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 10 000 Ft/utalvány

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!
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Hotel Eger & Park****
Eger

Eger patinás szállodai komplexuma, a Hotel Eger & Park**** 

az Érsekkert és a színház szomszédságában, a város történelmi 

központjától csupán 500 m-re található. A barokk stílusú Park 

Hotel, Eger első szállodája 2007 júliusától régi pompájában, 

a századelő hangulatát idézve négycsillagos – több mint 30 

luxusigényt kielégítő szobával, lakosztállyal – szállodává vált.  

A Hotel Eger – Észak-Magyarország legmeghatározóbb wellness- 

és konferenciaszállodája – 174, teljes kényelemmel felszerelt 

klimatizált szobával, 700 m2-es wellnessrésszel, úszó-, élmény- és 

pezsgőmedencével, szaunával és élménykabinokkal, gyógyászati és 

wellness-szolgáltatásokkal, valamint bowlingsörözővel várja kedves 

vendégeit.

Bemutatkozó

3300 Eger, Szálloda utca 1-3.

+36-36-522-200

info@hotelegerpark.hu

http://www.hotelegerpark.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 
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Csomag tartalma

Egyéb felárak

Beváltható

•     3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére standard vagy classic 

       szobában

•     félpanziós ellátás - bőséges svédasztalos reggeli és vacsora

•     wellness törölköző igénybevétel 

•     wellness részleg használata: úszó-, élménymedence és 

       pezsgőfürdők, elhúzható tetővel fedett, új építésű

       élménymedence, gyermekmedence, szaunavilág és 

       fitneszterem használatát – a kibővült napozóteraszon kültéri        

       fitneszgépek is találhatók

•     fürdőköntös bekészítés

•     szobai ingyenes internet igénybevétel (wifi)

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában: 

•     0-4 év: díjmentes

•     4-12 év: 6500 Ft/éj

•     12- év: 13 000 Ft/éj

Szezonfelár: 

•     június 17.–augusztus 31. között: 5000 Ft/2 fő/2 éj

Apartman vagy Comfort szoba felára: 5000 Ft/utalvány

Junior lakosztály vagy családi szoba felára: 10 000 Ft/utalvány

Connecting szoba felára: 14 000 Ft/utalvány

A szobatípus felárak mellett a gyermekek életkorának megfelelő 

pótágy díj fizetendő

Sorompóval zárt, kamerával megfigyelt parkoló díja: 1500 

Ft/autó/éj

Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 10 000 Ft/utalvány

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt 

időszakok kivételével – a szálláshellyel történő előzetes

egyeztetés alapján. Kiemelt időszakok:  2019.03.15.-17., 

2019.04.19.-22.,    2019.05.01.-05.,    2019.05.10.-12., 

2019.06.07.-10.,    2019.08.16.-20.,    2019.11.01.-03., 

2019.12.20.-2020.01.02.
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Hotel Narád & Park****
Mátraszentimre

A négycsillagos Hotel Narád & Park 810 méteres magasságban, 

gyönyörű erdei környezetben helyezkedik el. Mátraszentimre 

központjától 350 méterre található. A Hotel Narád & Park szálloda 

Mátraszentimre egyetlen négycsillagos, minőségi szolgáltatásokat 

nyújtó szálláshelye és vendéglátóegysége. A szálloda parkjából 

gyönyörű őstölgyesen keresztül közvetlen sétaút vezet a Narád-

patakhoz. A patak mentén található cserjésekben nyugodt időben 

vadállatokat is megfigyelhetünk. A környéken több túraútvonalon 

haladva gyönyörködhetünk a Kékes, illetve Galyatető panorámájában. 

Az aktív pihenést előnyben részesítők számára a szálloda földszintjén 

újonnan kialakított, 350 m2-es wellnessrészleg nyújt kikapcsolódási 

lehetőséget, ahol úszó-, élmény-, gyermekmedence, finn és 

infraszauna, gőzkabin, sószoba és sókád, valamint tepidárium 

biztosítja a kikapcsolódást.

Bemutatkozó

3235 Mátraszentimre, Narád út 6.

+36-37-593-230

info@hotelnaradpark.hu

http://www.hotelnaradpark.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 
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Csomag tartalma

Egyéb felárak

Beváltható

•     3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére manzard vagy 

       franciaerkélyes szobában

•     félpanziós ellátás - bőséges büféreggeli és vacsora

•     wellness részleg használata: úszó-, élmény- és

       gyermekmedence, sókád, szaunavilág, gőzkabin, sóbarlang, 

       kardio gépekkel felszerelt edzőterem

•     fürdőköntös bekészítés felnőttek részére

•     ingyenes wifi-hozzáférés

•     ingyenes parkolás

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában: 

•     0-4 év: díjmentes

•     4-12 év: 6500 Ft/éj

•     12- év: 13 000 Ft/éj

Szezonfelár: 

• június 17.–augusztus 31. között: 5000 Ft/2 fő/2 éj

Terasz vagy erkélyes szoba felára: 2000 Ft/2 éj

Kis családos apartman felára: 4000 Ft/2 éj

Nagy családos apartman felára: 6000 Ft/2 éj

Lakosztály felára: 10 000 Ft/2 éj

A szobatípus felárak mellett a gyermekek életkorának megfelelő 

pótágy díj fizetendő

Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 10 000 Ft/utalvány

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt 

időszakok kivételével – a szálláshellyel történő előzetes 

egyeztetés alapján. Kiemelt időszakok:  2019.03.15.-17., 

2019.04.19.-22.,    2019.05.01.-05.,    2019.05.10.-12., 

2019.06.07.-10.,    2019.08.16.-20.,    2019.11.01.-03., 

2019.12.20.-2020.01.02.
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Hotel Aquarell****
Cegléd

A nyugalmat, harmóniát, és természetközeliséget árasztó, 

négycsillagos Aquarell Hotel**** az Alföld kapujában, Cegléden,  

Budapesttől mindössze 65 km-re várja Önt.

A hotel luxuswellnessre invitál, és a városi gyógy- és strandfürdőtől  

karnyújtásnyira található. A pihentető kikapcsolódáshoz a Harmónia  

Wellness Centrum és Szauna Világ korlátlan használata, a gyerekek 

jókedvéhez pedig a MóKaland játszóház díjmentes használata járul 

hozzá!

Az ötszintes épület összesen 178 vendég egyidejű elhelyezését 

biztosítja három lakószinten. A szállodában 92, részben pótágyazható, 

légkondicionált, minibárral, széffel, színes televízióval, telefonnal, 

internetcsatlakozással, hajszárítóval, zuhanyzóval vagy fürdőkáddal 

és fürdőköpennyel felszerelt szoba található. Számos gyermek- és 

bababarát szolgáltatással várják a családokat a MóKalandon kívül is, 

úgymint babaágy, fürdetőkád, etetőszék, gyermekmenü, babaúszás 

és még sok más.

Bemutatkozó

2700 Cegléd, Fürdő út 24.

+36-53-510-900

info@aquarellhotel.hu

http://www.aquarellhotel.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 

19

• 3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére

• félpanziós ellátás – svédasztalos reggeli és vacsora

• Harmónia Wellness Centrum és Szauna Világ korlátlan 

használata: élménymedence, pezsgőfürdő, gyógymedence, 

hideg merülőmedence, Kneipp-taposómedence, finn 

szauna, bioszauna, infraszauna, gőzkabin, dézsazuhany, 

pihenősziget, fitneszterem

• MóKaland játszóház díjmentes használata 

(gyermekfelügyelet külön díj ellenében)

• ingyenes pingpong-, csocsó használat

• fürdőköpeny-használat

• díjmentesen elérhető wifi a szálloda egész területén

• ingyenes parkolás

Csomag tartalma

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:

• Első gyermek 0–6 év: díjmentes

• Első gyermek 6–12 év: 5 500 Ft/éj

• Második gyermek 0–12 év: 5 500 Ft/éj

• Pótágy ár 12 év felett: 11 000 Ft/éj

Szezonfelár: 

• július 01.–augusztus 20. között: 20 000 Ft/2 fő/2 éj

Családi szoba felára: 10 000 Ft/szoba/éj  - Legfeljebb három 12 

év alatti gyermek esetén

Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 10 000 Ft/utalvány

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Egyéb felárak

Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a kiemelt időszakok 

kivételével – a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alapján. A 

kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.

Beváltható
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Elizabeth Hotel****
Gyula

Bemutatkozó

5700 Gyula, Vár u. 1.

+36-66-529-110 

info@elizabeth-hotel.hu

http://www.elizabeth-hotel.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 

Elizabeth Hotel**** a Gyulai vár közvetlen szomszédságában 

elhelyezkedő, század elei hangulatot idéző szálloda a Várfürdőtől 

és az Almássy-kastélytól alig 200 méterre igazi oázis a pihenni 

vágyó vendégek számára. Gyula négycsillagos szállodája, 48 

elegánsan berendezett szobával, valamint 1 lakosztállyal             

rendelkezik. A szobák jelentős részéből az épület fekvéséből 

adódóan a gyulai vár panorámája élvezhető, a szobák másik 

része pedig az utcára, sétányra tekint. Az egyedi                                

klímaberendezéssel ellátott szobák nagy mérete, magas             

színvonalú felszereltsége és elegáns kialakítása egyaránt a            

vendégek kényelmét szolgálja. Ingyenes vezeték nélküli internet a 

szálloda teljes területén elérhető. A kulináris élvezeteket a szálloda 

elsőrangú étterme és bárja biztosítja. A mesebeli ihletésű            

Tündérkert Wellness Centrumban a vendégek megtalálhatják azt 

a nyugalmat és számtalan feltöltődési lehetőséget, amelyekre egy 

hosszú, fáradt nap után testének és lelkének szüksége lehet.
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Csomag tartalma

Egyéb felárak

Beváltható

•     3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére az Almásy-kastély és a 

       Gyulai vár szomszédságában, elegáns kétágyas szobában

•     félpanziós ellátás: bőséges svédasztalos reggeli és 

       változatos svédasztalos vacsora

•     wellness ebéd az érkezést követő és távozást megelőző 

       napon

•     Tündérkert Wellness Centrum korlátlan használata: álló- és 

       fekvő élménymedencék, jacuzzi, aromakabin, finn szauna, 

       gőzkabin és sóbarlang

•     személyenként 1.000 Ft értékű Tündérkert masszázskupon 

       (40 illetve 60 perces masszázsokra használható fel)

•     fitness terem korlátlan használata

•     10% kedvezmény a Gyulai Várfürdő belépő árából, amely 

       napi kétszeri belépésre jogosít

•     fürdőköntös és wellness törölköző használat

•     szobaszéf térítésmentes használata

•     korlátlan internet hozzáférés

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában: 

•     0-3 év: díjmentes

•     3-14 év: 6900 Ft/éj

•     14- év: 9900 Ft/éj

Gyermek esetén az elhelyezés csak superior szobában vagy 

lakosztályban lehetséges.

Várra néző szoba felára: 2000 Ft/szoba/éj

Superior szoba felára: 5000 Ft/szoba/éj

Kisállat felár (takarítási díj): 4500 Ft/kisállat/éj

Parkoló használat: 1000 Ft/autó/éj

Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 10 000 Ft/utalvány

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Egész évben beváltható – az állami ünnepek és a 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  

  a gidnim tokétzsaláv seynévré sé siláutka zA .tahzotláv ajátsil  

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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Az Utazok.hu csoport tagja

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