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katalógus

Pihenés a
természetben
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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

2



5

• 3 nap/2 éj szállás 2 fő részére

• reggelis ellátás

• belépő a trófea- és kőzetkiállításra

• kerékpár biztosítása 2 fő részére vagy féláras wellness 

részleg (jakuzzi és infraszauna) használat

• térítésmentes parkolás

• ingyenes internet-hozzáférés

Csomag tartalma

Gyermekkedvezmény a szülőkkel egy szobában: 

• 0–4 év: díjmentes

• 4–12 év: 6000 Ft/2 éj

• 12 év felett: 12 000 Ft/2 éj

Egyéb felárak

Egész évben beváltható  a szálláshellyel történő előzetes 

egyeztetés alapján.

Beváltható

• ajándék hűtőmágnes

Hosszabbítás: 7250 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 4000 Ft/utalvány

Kisállat: vihető, melynek díja 4000 Ft/2 éj 

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!
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Vadszőlő Szálló és Étterem
Bakonybél

Bemutatkozó

8427 Bakonybél, Fürdő utca 45. 

+36-88-461-105 

bakonyvariandor@gmail.com 

http://www.bakonybel.extra.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 

A panzió a hegyek között, Bakonybélben a Gerence-patak 

partján, a település szélén, orvosok által asztma ellen javasolt 

klímával, csendes, nyugodt környezetben, az országos kéktúra 

egyik állomáshelyén várja vendégeit. A panzió az országos 

kéktúra hivatalos bélyegzőhelye is. Minden szoba tv-vel,               

fürdőszobával, hűtőszekrénnyel felszerelt. A szobák előtt előtér, az 

alsó szinten kis teakonyha található. Az udvarban parkolási   

lehetőség, szalonnasütő, játszótér, hinta szolgálja a teljes és 

nyugodt kikapcsolódást. Az étterem, a családias környezet és a 

kerthelyiség hangulatos étkezést tesz lehetővé. Széles                   

választékkal, specialitásokkal, finom, házias ízekkel és bőséges 

adagokkal várják az idelátogató vendégeket. A mesés környezet 

teljes bejárására gyalogosan, kerékpárral, vagy alkalom adtán 

gumikerekes sétavonattal van lehetőség. A megújult Szentkút, az 

Odvaskő-barlang, a bakonyi Gyilkos-tó, a Pannon Csillagda, az 

apátság, a Tájház számos kiváló programlehetőséget kínál.
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• 3 nap/2 éj szállás 2 fő részére

• svédasztalos reggeli

• korlátlan wellness használat (fedett úszómedence, szauna, 

jakuzzi)

• térítésmentes parkolás

Csomag tartalma

Harmadik, negyedik fő többágyas szobában: 11 000 Ft/2 éj

Félpanzió felára: 5000 Ft/fő/2 éj

Hosszabbítás: 7250 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 5000 Ft/utal vány

Kisállat: vihető, melynek díja 6000 Ft/2 éj

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!

Egyéb felárak

Egész évben beváltható  a szálláshellyel történő előzetes 

egyeztetés alapján.

Beváltható
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Koppány Fogadó
Debrecen

A festői szépségű közkedvelt kirándulóhelyen, Hármashegyalján 

a Koppány-völgyben a Koppány Fogadó és Erdei Kalandpark 

öt fürdőszobás, klimatizált és minibárral felszerelt szobával 

várja vendégeit. Minden rendelkezésre áll, ami egy pihentető 

wellnesshétvégéhez szükséges. Fedett úszómedence, 

szauna, jakuzzi. A fogadó közvetlen környezetében található 

az erdei kalandpark, ahol a kötélpályák mellett quadozás, erdei 

paintball pályák, íjászat, pónilovaglás, asztalitenisz, tollaslabda, 

foci- és röplabdapálya szolgálja a kikapcsolódni vágyókat. Kerti 

sütési-főzési lehetőség áll a vendégek rendelkezésére. A közelben 

horgásztó, kilátótorony, erdei kisvasút található ebben a mesés 

környezetben. A Koppány Fogadó vendégei megismerhetik a helyi 

gasztronómiai különlegességeket, melyeket a borospincében a 

saját készítésű borok kísérnek.

Bemutatkozó

4078 Debrecen, Haláp 01624 hrsz. (48-as út 16-os km-

táblánál balra) 

+36-70-945-8175 

koppanyfogado@gmail.com 

http://www.koppanyfogado.hu

Cím
 

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

• igényes, tágas szobák

• reggelis ellátás

• kerékpártúrákhoz összeállított útvonalak

• térítésmentes parkolás

• ingyenes internet-hozzáférés

Csomag tartalma

Gyermekkedvezmény a szülőkkel egy szobában: 

• 0–3 év: díjmentes

• 3–14 év: 6600 Ft/2 éj

• 14 éves kor felett: 7400 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 szálláshely elérhetőségein érdeklődhet.

Beváltható

Szezonfelár: 

•     július 1.–augusztus 31. között: 8000 Ft/2 fő/2 éj

Hosszabbítás: 7250 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 2000 Ft/utalvány

Kisállat: vihető, melynek díja 3000 Ft/éj

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!
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Zsida Termál Panzió
Szentgotthárd

A Zsida Termál Panzió Szentgotthárd központjától nem messze, 

csendes, nyugodt zöldövezetben várja vendégeit. 12 fürdőszobás, 

színvonalasan felszerelt (tv, telefon, minibár, wifis internet) szoba 

szolgálja az idelátogatók kényelmét. A kertben fedett terasz, nagy 

étkező és beépített grillsütő áll rendelkezésre. A reggelit a kertre néző, 

világos étkezőben szolgálják fel. Az itt uralkodó egyedi klíma a forró 

nyári nappalokat és a meleg estéket is kellemessé teszi. A panzió 

teraszán egy kávé vagy tea elfogyasztása üdítő hatású, itt a csend 

és nyugalom szigetén. Szentgotthárd az Őrség kapujában, a vadvízi 

evezésre és horgászatra is alkalmas Rába és a Lapincs összefolyása 

mellett helyezkedik el. A kerékpár- és vízi túrázóknak, illetve a 

gyalogtúrásoknak is ideális úti cél ez az Ausztria és Szlovénia ölelésében 

fekvő vidék. A környék földrajzi adottságai az egyre népszerűbb nordic 

walking szerelmeseinek is kedveznek. A St. Gotthard Spa & Wellness 

termálfürdő a wellness kedvelői és a gyermekes családok számára is 

a kikapcsolódási lehetőségek széles tárházát kínálja.

Bemutatkozó

9970 Szentgotthárd, Zöldlomb út 1. 

+36-94-554-444 

panzio@zsidatermal.hu 

http://www.zsidatermal.hu

Cím 

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

• bőséges büféreggeli házias ízekkel

• korlátlan Fürdőház használat: beltéri medence, infra szauna, 

finn szauna

• térítésmentes parkolás 

• ingyenes internet-hozzáférés

Csomag tartalma

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában: 

• 0–10 év: díjmentes

• 10–14 év: 11 000 Ft/2 éj

• 14– év: 16 000 Ft/2 éj

Félpanzió felára: 8000 Ft/fő/2 éj  

Hosszabbítás: 7250 Ft/fő/éj 

Hétvégi felár: 5000 Ft/utal vány 

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 szálláshely elérhetőségein érdeklődhet.

Beváltható
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Tündérkert Hotel és  
Rendezvényközpont
Noszvaj

 A Tündérkert Hotel alig több mint egy órányira Budapesttől és 

mindössze 10 percre található Egertől. A dúsan burjánzó 6 hektáros 

erdővel, botanikus kerttel és angol kerttel körül ölelt szálloda és kastély, 

legendáival, különleges erdei kalandokkal, történelmi felfedezésekkel 

élmény teli programokat kínálnak. A hotel 30 vintage stílusú szobájával 

a szálloda épületében, és 6 romantikus hangulatú szobájával 

pedig a kastély főépületében várja vendégeit. A 2016-ban elkészült 

szálloda szobáit a világos tónusok uralják. Minden fölszinti szoba 

kertkapcsolattal és saját terasszal rendelkezik, ahol - a tavaszi és nyári 

reggeleken kiülve – egy kávé elfogyasztása varázslatos hangulatot kelt 

épp úgy, mint egy pohár nemes egri bor elkortyolgatása. a dombok 

mögött lebukó nap aranyló fényénél alkonyatkor. A Fürdőház 7 x 7 m 

(120 cm mély) méretű medencéjének hűs vize kellemesen felpezsdíti 

az energiákat már néhány hossz leúszása után. A finn- és infra 

szaunában pedig a hő hatására meginduló méregtelenítő folyamattal 

teljessé tehetik a felfrissülést.

Bemutatkozó

3325 Noszvaj, Dobó út 10. 

+36-30-588-5744

recepcio@tunderkerthotel.hu 

http://www.tunderkerthotel.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 szálláshely elérhetőségein érdeklődhet.

Beváltható

•     3 nap/2 éj szállás 2 fő részére két- vagy háromágyas 

       standard, pótágyazható szobában 

•     2 alkalommal bio- és helyi specialitásokkal bővített 

       svédasztalos

•     reggeli

•     üdvözlőital a ház borából vagy csipkebogyó-pálinkájából

•     30% kedvezmény a vacsora árából, egy pohárral az egri 

       történelmi borvidék díjnyertes borából

•     délutáni gyógy- és csipkebogyó-teázás biomézekkel

•     30% kedvezmény a szauna és a masszázsok árából 

       (előzetes bejelentkezés szükséges)

•     kedvezményes áron belépőjegy vásárolható az egri Török 

       fürdőbe  

•     térítésmentes zárt parkolás 

•     ingyenes internet-hozzáférés

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában: 

•     0–2 év: díjmentes

•     2–15 év: 7500 Ft/2 éj

•     15- év: 13 000 Ft/2 éj

Szezonfelár: 

• július 1.–augusztus 31. között: 15 000 Ft/2 fő/2 éj

Félpanzió 30% kedvezménnyel a szálláshelyen igényelhető 

Gyerekkedvezmény a felárakból (2-15 év): 50%

Superior szoba felára: 4000 Ft/fő/2 éj 

Összenyitható családi szoba (külön fürdőszobával, tv-vel, 

minimum 4 fő esetén) felára: 5000 Ft/szoba/2 éj

Hosszabbítás: 7250 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 12 000 Ft/utalvány

Kisállat: vihető, melynek díja 8000 Ft/2 éj

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!
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Öko-Park® Panzió, Kemping*** és 
Kalandpark
Eger-Szarvaskő

Tudta, hogy az Öko-Park Magyarország első allergénmentes 

minősítésű szállodája? A nagyvárosi nyüzsgéstől távol, Egertől 

10 km-re, Szarvaskőn található az Öko-Park Panzió, Kemping*** 

és Kalandparkban az aktív pihenés fellegvára, mely egész évben 

kirándulásra és kalandra csábít. Szubalpin klímával, bababarát 

szolgáltatásokkal, kalandparkkal, változatos élővilággal, védett 

növényekkel, a szarvaskői várrom és az Eger-patak ölelésében várja 

a hegyek, a kristálytiszta levegő és a természet szerelmeseit. Egész 

évben túrázhat, télen síelhet, szánkózhat, de akár barlangászhat is 

egyénileg, barátokkal – kérésre szakvezető kíséretében is –, majd a 

13, allergénmentes ágyneműkkel, biomatraccal felszerelt hangulatos 

szoba valamelyikében térhet nyugovóra. Számtalan programlehetőség 

választható ezen a páratlan környéken. Egy reggeli séta a szarvaskői 

várromhoz, ahol részese lehet a Bükki Nemzeti Park gazdag madár- és 

vadállománya ébredésének, de meglátogatható az ország egyetlen, 

mobiltorony köré épített, ragasztott faszerkezetű kilátója is.

Bemutatkozó

3323 Szarvaskő, Borsod út 9. 

+36-36-352-201 

info@oko-park.hu 

http://www.oko-park.hu

Cím 

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

• reggelis ellátás

• egy este csak édes kettesben a szaunában vagy a 

pezsgőfürdőben

• 2% kedvezmény a Sonnentherme élményfürdő belépőjéhez

• ingyenes turista kártya, mely kedvezményeket biztosít az 

Írottkő Natúrpark osztrák-magyar oldalán

• térítésmentes parkolás 

• ingyenes internet-hozzáférés

Csomag tartalma 

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában: 

• 0–2 év: díjmentes

• 2–5 év: 6000 Ft/2 éj

• 5–14 év: 8000 Ft/2 éj

Szezonfelár: 

• július 1.–augusztus 20. között: 4000 Ft/2 fő/2 éj

Félpanzió felára: 4800 Ft/fő/2 éj  

Hosszabbítás: 7250 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 5000 Ft/utal vány 

Kisállat: vihető, melynek díja 3000 Ft/2 éj 

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 szálláshely elérhetőségein érdeklődhet.

Beváltható
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Kőszeghegyalja Vendégház
Horvátzsidány

A skandináv típusú Kőszeghegyalja Vendégház Kőszeg és az osztrák 

határ mellett nyugodt hangulatot árasztó, csendes környezetben, 

kristály tiszta levegővel – ahonnan az Alpok hegyvonulatait is látni – 

várja kedves vendégeit. A bababarát vendégház kisággyal, fürdetővel, 

etetőszékkel, játszótérrel kedveskedik a legkisebbeknek. Családbarát 

és romantikus 2-3-4 ágyas szobák és szolgáltatások mellett a 

vendégház szaunával, pezsgőfürdővel, szoláriummal, napozó terasszal, 

játszótérrel, ping-pong asztallal, csocsóval felszerelt. Kerékpárok felár 

ellenében állnak rendelkezésre.  Ingyenes privát parkolási lehetőség 

és ingyenes wifi internet, buja kertjében grillezési lehetőség biztosított. 

Kőszeg 6,5 km-re, a lutzmannsburgi Sonnentherme gyógyfürdő 10 

km-re, a csepregi horgásztó pedig 2 km-re fekszik.  A Bükfürdői Gyógy-

és Élménycentrum 14 km-re, Burgerland második legnagyobb városa, 

Oberwart a népszerű EO bevásárlóközponttal 50 km-re található.

Bemutatkozó

9733 Horvátzsidány, Petőfi Sándor utca 8-10. 

+36-30-939-1152 

vasianda@gmail.com 

http://www.koszeghegyaljavendeghaz.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 
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Csomag tartalma 

Egyéb felárak

Beváltható

•     3 nap/2 éj szállás 2 fő részére

•     reggelis ellátás

•     értékmegőrző használat

•     térítésmentes parkolás 

•     ingyenes internet-hozzáférés

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában: 

•     0-3 év: díjmentes

•     3-6 év: 4000 Ft/2 éj

•     6- év: 8000 Ft/2 éj

Hosszabbítás: 7250 Ft/fő/éj

Kisállat: vihető, melynek díja 6000 Ft/2 éj

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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Forster Vadászkastély és Szálloda 
Bugyi

Bemutatkozó

2347 Bugyi, Rádai út Hrsz:01601/14

+36-30-916 -4002

hotel@forsterkastely.hu

http://www.forsterkastely.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 

Budapesttől 18 km-re, Bugyi Nagyközségben található a XIX. 

század végén épült festői szépségű környezetben, több hektáros 

őspark ölelésében található Forster Vadászkastély és Szálloda, 

valamint a Vadászcsárda. Földrajzi elhelyezkedése ideális azok 

számára, akik a főváros nyüzsgésétől nem kívánnak messzire 

menekülni, mégis nyugalomra és csendre vágynak. A                    

Vadászkastély egy őspark közepén található, amely otthont ad 

számos állatnak. Lakóink közé tartozik egy ara papagáj, lovak és 

egy szamár. A szálloda két-, három- és négyágyas, korszerűen 

felszerelt, igényesen berendezett és légkondicionált szobák 

biztosítják vendégeink kényelmét. A Vadászcsárda welcome 

pálinkával, magyaros illetve vadételekkel és kiváló borokkal 

csalogatja az ínyenceket.
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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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