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katalógus

Wellness és
romantika
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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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Csomag tartalma

Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:

• 0–2 év: díjmentes

• 3–5 év: 2000 Ft/2 éj

• 6–9 év: 10 400 Ft/2 éj 

• 10–15 év: 15 800 Ft/2 éj 

• felnőtt 19 000 Ft/2 éj

Lakosztályfelár (kivéve elnöki és deluxe): 6000 Ft/éj

Szezonfelár: 

• július 1.–augusztus 31.: 15 000 Ft/szoba/éj

Zárt, őrzött parkoló díja: 300 Ft/autó/éj

Hosszabbítás: 13 500 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

•     3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére bármely standard 

       szobában 

•     félpanziós ellátás, a vacsora ideje alatt korlátlan

       italfogyasztással 1,5 órás időtartamban (rostos és szénsavas 

       üdítő, ásványvíz, csapolt sör, a ház bora): svédasztalos 

       reggeli és büfévacsora

•     érkezésre romantikus bekészítés a szobába: pezsgő, 

       gyümölcstál, romantikus üdvözlő üzenet, gyertyák, 

       rózsaszirom

•     hétvégi foglalás esetén tartalmazza az aktuális kiemelt 

       programot például koncertet, előadást vagy Élménybirtok 

       belépőt

•     korlátlan wellnesshasználat a francia fürdőházban és a 

       marokkói fürdőben: ellenáramos medence,

       gyermekmedence, pezsgőfürdők, finn szauna, gőzfürdő, 

       infraszauna, merülőmedence, nyáron kültéri medence 

       használata

•     internethasználat
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Puchner Kastélyszálló és  
Reneszánsz Élménybirtok****
Bikal

Bemutatkozó

7346 Bikal, Rákóczi utca 22.

+36-72-459-546

info@puchner.hu

http://www.puchner.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 

A Puchner Kastélyszálló**** romantikus szálláshely, ahol dolgozóink 

azon igyekeznek, hogy minden családtag egyformán jól érezze 

magát a nálunk töltött idő alatt. Szállodánkban megtalálható minden, 

ami egy kisgyermek gondozásához szükséges lehet. Legyen szó a 

reggelinél és a vacsoránál biztosított gyerekjátszóról és -felügyeletről, 

a Fürdőházban található gyerekmedencéről, a kastélyparkban és az 

Élménybirtok területén található játszótérről, a gyerekkuckóval ellátott 

szobákról. És ha mindez nem elég, a szülők gondtalan kikapcsolódását 

bébiszitterek segítik. A kislányok királylánynak képzelhetik magukat 

az Élménybirtokon álló mesebeli kastélyban és palotában. A fiúk a 

több mint 14 hektáros, ősfákkal övezett területen hamar felfedezhetik 

az Élménybirtokot. Bikalon minden megtalálható, ami egy gyerek 

folyamatos érdeklődését fenntartja, miközben a szülők kikapcsolódnak. 
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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

• szerelmi bájital welcome drink

• pezsgő- és bonbonbekészítés a szobában

• fejenként egy 20 perces kényeztető masszázs

• Coral wellnessrészleg korlátlan használata – finn, infra- és 

bioszauna, gőzkabin, csobbanómedence,  

200 m2-es élménymedence – különböző élményelmekkel 

(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: 5250 Ft/2 éj

• 10–14 év: 10 500 Ft/2 éj

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

18 900 Ft/2 éj

Szezonfelár:

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

Hosszabbítás: 13 500 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 idősza-

kok kivételével – a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés alap-

ján. A kiemelt időszakokról a szálloda elérhetőségein érdeklődhet.

Beváltható
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CE Plaza Hotel****
Siófok

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 segítik 

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 mesés éjszaka szállás 2 fő részére exkluzív 

berendezésű, superior szobában

• 2 alkalommal svédasztalos reggeli

• 2 alkalommal gyertyafényes vacsora

• érkezéskor marokkói teakülönlegesség

 

 

•

 •

 

Marokkói Wellness Oázis használata: jakuzzi pezsgőfürdő, 

hamam gőzfürdő aromaterápiával, finn és infraszauna, 

tepidárium, keleti teázó-pihenő sziget

Csomag tartalma

Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:

•

 

0–7 év: díjmentes

•

 

7–12 év: 15 000 Ft/2 éj

•

 

12–18 év: 21 000 Ft/2 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 15.-augusztus 30. között: 8000 Ft/2 fő/2 éj

Superior apartszoba felára: 3000 Ft/éj

Lakosztályfelár: 6000 Ft/éj

Hosszabbítás: 13 500 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 10 000 Ft/utalvány

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

választható ajándék (1 db): 1 palack badacsonyi bor, 

gyümölcstál, 1db Kleopátra fürdő rituálé
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Amira Boutique Hotel  
Wellness & Spa****
Hévíz

A mór–arab stílusban épült Amira Boutique Hotel Hévíz Wellness 

& Spa a városközponttól és a hévízi gyógyfürdőtől egyaránt 800 

m-re található. A szállodának 13 szobája van, és 40 férőhelyes. 

A minden igényt kielégítő speciális szobák és lakosztályok 

tökéletes kikapcsolódást biztosítanak. Az Amira étterem és teabár 

igazi kulináris élményt nyújt. Wellnessoázis: keleti hangulatú 

pezsgőfürdő,  fényterápia, Hamam gőzfürdő, Cleopátra fürdő, finn 

és infraszauna, tepidárium. 

Szépségsziget: különleges aroma- és szépségfürdők, arc- és 

testkezelések, frissítő, relaxáló és gyógymasszázsok, só- és 

aromafürdők, Hamam- és ayurvédikus masszázs. A hangulatos 

kertben exkluzív kerti medence, pavilonok, grillkert és 

napozóterasz teszik teljesebbé a pihenést a meleg nyári napokon.

Bemutatkozó

8380 Hévíz, Dr. Babócsay utca 43.

+36-83-610-610

amira@amirahotel.hu

http://www.amirahotel.hu

Cím 

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

• gazdag svédasztalos reggeli

• bőséges svédasztalos vacsora vagy partner éttermünkben 

menüválasztásos vacsora (létszám függvényében)

• pezsgőbekészítés a szobába

• hattyúk körébe zárt rózsasziromszórás

• 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

Csomag tartalma

Gyermek- és pótágyárak a 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 supe-

rior szoba felárát.

Superior szoba felára: 7000 Ft/éj

Hosszabbítás: 13 500 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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Corso Boutique Hotel****
Gyula

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.

Bemutatkozó

5700 Gyula, Megyeház utca 1.

+36-66-644-940

info@gyulahotelcorso.hu

http://www.gyulahotelcorso.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 
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Csomag tartalma

Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:

• 0–5 év: díjmentes

• 5–12 év: 6000 Ft/éj

• 12– év: 12 000 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 

wellnessrészlegbe nem vihetők be)

Hosszabbítás: 13 500 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

•     3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére kétágyas Classic 

       szobában (szezonális légkondícionálással)

•     bőséges svédasztalos reggeli

•     félpanziós ellátás keretében vacsora 

•     személyenként 2500 Ft-os masszázskupon, mely egy 

       alkalommal beváltható bármely 50 perces masszázsra 

•     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 további masszázs szolgáltatásból

•     szobaszéf használat

•     ingyenes korlátlan Internet-hozzáférés

•     late check out/késői távozás: 11.00 óráig
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Dráva Hotel Thermal Resort****
Harkány

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 

megtalálhatók. 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.

Bemutatkozó

7815 Harkány, Bartók B. utca 1.

+36-72-580-980

reservation@dravahotel.hu

http://www.dravahotel.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 
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• 3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére deluxe suite-ben (két légterű, 

egy hálószobás lakosztályban)  

• svédasztalos reggeli – saját sütésű házi pékáruval 

• 4 fogásos menüvacsora 

• 20 perces masszázs személyenként egy alkalommal

•
 

20 perc aromafürdő személyenként egy alkalommal a saját
lakosztályban

• Vital részleg (D épületben: úszómedence, pezsgőfürdő, finn 

szauna, sókabin, infraszauna, gőzkabin) korlátlan használata

• ingyenes internet- és wifihasználat 

• szobaszéf 

• szobánként egy szabadtéri parkolóhely

• fürdőköpeny-bekészítés

Csomag tartalma

Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:

• 0–3 év: díjmentes

• 3–6 év: 3000 Ft/éj

• 6–12 év: 6000 Ft/éj

• 12– év: 9000 Ft/éj

Echo suite (2 hálószobás lakosztály) felár: 12 000 Ft/2 éj 

Echo premium suite (2 hálószobás, szaunával felszerelt lakosztály) 

felár: 16 000 Ft/2 éj 

Szezonfelár: 

• május 16.–június 30.: 7500 Ft/2 fő/2 éj

• szeptember 1.–október 2.: 7500 Ft/2 fő/2 éj

Hosszabbítás: 13 500 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.

Az utalvány nem váltható be: július 1-augusztus 31.

Beváltható
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Bemutatkozó

Echo Residence All Suite Hotel
Tihany

Az Echo Residence All Suite Hotel Tihany egyik legszebb kilátással 

büszkélkedő helyén várja vendégeit. Balatontól kőhajításnyira, közel 1 

hektáros ősfás területen fekszik, 2 épületben 18 luxuslakosztállyal és 

a hozzájuk tartozó szolgáltatásokkal a Balaton északi partjának egyik 

gyöngyszeme. A vitorláskikötő a vitorlázás szerelmeseinek, a strand a 

pihenni vágyóknak nyújt felejthetetlen kikapcsolódást. Tihany gazdag 

történelmi és kulturális öröksége, egyedülálló természeti környezete 

mindenkit rabul ejt. A szállás festői környezetben, csodálatos balatoni 

panorámával a nyugalom szigete, távol a városok zajától kiváló 

lehetőséget biztosít a pihenésre és a kikapcsolódásra. A lakosztályok 

berendezésénél kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az elegancia 

és a harmónia mellett otthon érezhessék magukat vendégeink akár 

egy hosszabb családi pihenés ideje alatt is. Wellnessrészlegünkön a 

100 m2-es úszómedence, jakuzzi és finn szauna mellett harmóniát és 

teljes ellazulást nyújtó különböző masszázsok várják.

8237 Tihany, Felsőkopaszhegyi út 35. 

+36-87-448-043 

info@echoresidence.hu 

http://www.echoresidence.hu

Cím 

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

• félpanziós ellátás (svédasztalos reggeli és gyertyafényes 

svédasztalos vacsora) 

• egy üveg pezsgő

• fogadóital

• wellness- és termálrészlegünk használata (két termálmedence, 

gyermekpancsoló, hidromasszázs-medence, gőzkabin, finn 

szauna)

• köntösbekészítés

• személyenként 4000 Ft értékű masszázskupon

• ingyenes wifihozzáférés

Csomag tartalma

Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:

• 0–3 év: díjmentes

• 3–14 év: 14 475 Ft/2 éj

• 14– év: 28 950 Ft/2 éj

Parkolás: 1000 Ft/autó/éj

Hosszabbítás: 13 500 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.

Az utalvány nem váltható be: július 1-augusztus 31.

Beváltható

16

Bemutatkozó

Hotel Aurum****
Hajdúszoboszló

Üdvözöljük Hajdúszoboszló legimpozánsabb négycsillagos 

szállodájában. Az átlagon felüli szobaméretek és a komfort az, 

amellyel egyedülálló pihenést nyújtunk minden korosztály számára. Az 

épületben 55, konyhával felszerelt, klimatizált szoba áll rendelkezésre, 

melyek közül 17 családi lakosztály. A Hotel Aurum**** gyógyászati 

részlegén állandó orvosi felügyelet mellett tb által támogatott 

gyógykezelések vehetők igénybe, de wellness-szigetünk is kellemes 

kikapcsolódást jelent minden vendégünk számára. Éttermünkben 

a reform- és a hagyományos konyha kedvelői is megtalálják a 

számításukat. Az italkínálatot neves tokaji borászatunk, az Angyal 

Borászat és Szőlőbirtok gazdagítja különleges tételeivel, melyek 

számos magyar és nemzetközi borversenyt nyertek az elmúlt években.

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 3.

+36-52-271-431

foglalas@hotelaurum.hu

http://www.hotelaurum.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 
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Csomag tartalma

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.

Az utalvány nem váltható be: július 1-augusztus 28.

Beváltható

•     3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére standard kétágyas 

       szobában

•     köszöntőital

•     bőséges svédasztalos reggeli

•     svédasztalos romantikus vacsora

•     "édes" szobabekészítés: 1 üveg pezsgő és csokoládé

•     wellness kupon személyenként 1000 Ft értékben

•     wellness centrum használata: fedett élménymedence 

       (sodrófolyosó, nyak- és hátmasszírozók, gejzírek, légágyak, 

       ülőpadok), fedett pezsgőmedence, fedett gyerekmedence 

       vízi sünnel, élményzuhanyok, finn szauna, gőzkabin, 

       kaldárium, napozóágyak használata

•     fürdőköntös használata (felnőtt méretben)

•     korlátlan internet-hozzáférés

•     ingyenes parkolás

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában: 

•     0–4 év (pótágyon): díjmentes

•     4–14 év (pótágyon): 8950 Ft/éj

Superior szoba felára: 5000 Ft/éj

Hosszabbítás: 13 500 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 10 000 Ft/utalvány

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!
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Bemutatkozó

Két Korona Konferencia és  
Wellness Hotel
Balatonszárszó

A Két Korona Konferencia és Wellness Hotel a Balaton déli partján, a 

fővárostól mindössze egyórányi autóútra található. A családias szálloda 

egész évben korlátlan wellnesslehetőségekkel, kulináris élvezetekkel 

és szabadidős programok végeláthatatlan sorával garantálja a felhőtlen 

kikapcsolódást vendégei számára. 

A 77 szobás szálloda 2008. október közepén új szárnyában nyitotta 

meg „Nyugalom Szigete” wellnessközpontját, mely a test és a lélek 

együttes harmóniájának megteremtésére törekszik. Élménymedence 

sodrófolyosóval, nyakzuhanyokkal, hátmasszírozókkal és feltörő 

gejzírekkel, pezsgőfürdő, gyermekmedence, szaunasziget várja a 

feltöltődésre vágyó vendégeket. A szálloda standard szobái 2015-ben 

teljes felújításon estek át, melynek köszönhetően megújult harmóniával 

szolgálják a látogatók nyugodt pihenését. A hotel éttermének 

kínálatából mindenki ízlésének megfelelően kedvére válogathat. A 

világhírű magyar konyha specialitásain keresztül a legegészségesebb 

ételekig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb ízvilágot. 

8624 Balatonszárszó, Csárda utca 18. 

+36-84-363-115 

info@hotelketkorona.hu 

http://www.hotelketkorona.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 



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

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

A Szallas.hu csoport tagja


