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katalógus

Kastélyszálloda
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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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• 3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére

• félpanziós ellátás

• ajándék bekészítés a szobában

• a vacsorához személyenként egy alkalommal egy pohár 

kastélybor ajándékba

• fél órás páros aromafürdő

• wellness részleg használata: beltéri termálmedence, 

szezonális kültéri medence, finn szauna, pezsgőfürdő

• egyéb szórakozási lehetőségek: asztalitenisz, biliárd, darts, 

kerékpárbérlés, tenisz

• fürdőköpeny és törölközők a szobába bekészítve

• ingyenes szobaszéf

• ingyenes wifi-hozzáférés

• ingyenes, zárt parkoló

Csomag tartalma

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában: 

• 0–6 év: díjmentes 

• 6–14 év: 8900 Ft/éj

Szezonfelár:

• június 1.–augusztus 31.: 15 600 Ft/2 fő/2 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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Batthyány Kastélyszálló****
Zalacsány

Bemutatkozó

A Batthyány Kastélyszálló csendes, nyugodt, hathektáros parkosított 

környezetben, egy apró település, Zalacsány szélén fekszik. A 

több száz éves épületet ölelő parkban szabadtéri medence, 

gyermekjátszótér, strandröplabda- és teniszpályák, lengőteke, 

grillterasz és bár található.  A kastélyban 29 különböző méretű szobával, 

éttermekkel, belső termálmedencével, pezsgőfürdővel, szaunával, 

masszázsszolgáltatásokkal, aromafürdővel várjuk a kikapcsolódásra, 

nyugalomra és pihenésre vágyó vendégeinket. Elegáns éttermünkben 

házias ételeink idézik vissza a hajdan volt nemesi otthon melegét, 

délutáni sétára a 300 éves őspark csalogat. Hagyja magát kényeztetni, 

töltse idejét egy valódi kastélyban!

8782 Zalacsány, Csány László utca 24. 

+36-83-537-000 

info@wellnesskastely.hu 

http://www.wellnesskastely.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 
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Csomag tartalma

Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:

• 0–3 év: díjmentes

• 3–6 év: 7485 Ft/2 éj

• 6–12 év: 12 475 Ft/2 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

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

•     félpanziós ellátás (bőséges büféreggeli és háromfogásos 

       menüválasztásos vacsora)

•     személyenként egy-egy frissítő masszázs

•     a szálloda gyógyfürdőjének korlátlan használata

•     ingyenes iInternet-hozzáférés

•     térítésmentes parkolóhasználat
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Bemutatkozó

Festetich Kastély és Zsuzsanna 
Hotel***
Szeleste

Nyugodt, festői környezetben, a 13 hektáros Szelestei Arborétum 

ölelésében található a 150 éves Festetich Kastélyszálló*** és a 

modern Zsuzsanna Hotel***. Az összesen több mint 70 férőhelyes 

szálloda ideális helyszín egyéni és családos pihenésre. A hotel fő 

vonzereje a 2000-ben talált, Európa egyik legmagasabb sótartalmú 

(több mint 5100 mg/l) kiváló saját gyógyvize, amely a szív- és 

érrendszeri, bőr- és reumatikus betegségek gyógyítására alkalmas. 

Ellenjavallata nincs. Fürdőnk további különlegessége, hogy teljesen 

vegyszermentes a gyógyvizünk. Naponta leengedjük a teljes 

vízmennyiséget, és friss gyógyvízzel töltjük fel a medencét. A magas 

sótartalomnak köszönhetően és vegyszerek hiányában fürdés után 

a bőr kellemesen selymes tapintású lesz. Továbbá a nyitott szemmel 

úszkáló gyermekeink szemét sem bántja a víz.

9622 Szeleste, Arany János utca 37. 

+36-95-565-001 

info@szelestekastely.hu 

http://www.szelestekastely.hu

Cím 

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

szobában 

• félpanziós ellátás (bőséges reggeli, háromfogásos 

menüsoros vacsora a szálloda éttermében)

• felnőtt személyenként egy alkalommal 15 perces „Manager” 

masszázs

• egy alkalommal bor- és pálinkakóstoló a kastély saját 

pincéjében 

• a wellness-fitnesz központ használata: egész évben 

üzemelő fedett, fűtött úszómedence és meleg vizes 

masszázs-pezsgőfürdő medence, finn, infra-, aromaszaunák, 

élményzuhany, gőzkamra, aromatepidárium, légkondicionált 

fitneszterem, nyáron kültéri medence, jakuzzi, napozóterasz

• fürdőköpeny (felnőtt méretű) és wellnesstörülköző 

használata

• biliárd, asztalitenisz, asztali foci (csocsó), darts, kártyák, 

társasjátékok, lengő teke, tollaslabda használata

• ingyenes internethasználati lehetőség

• parkoló díjmentes igénybevétele

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: Az Ozora Fesztivál ideje alatt!

Beváltható

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában:

•     0-3 év: díjmentes

•     3-7 év: 4900 Ft/éj

•     7-12 év: 8900 Ft/éj

Szezonfelár:

•     július 1.-augusztus 31.: 4000 Ft/szoba/éj

Superior szoba felár: 4000 Ft/2 éj

Lakosztályfelár: 20 000 Ft/2 éj

Hosszabbítás: 12 000 Ft/fő/éj

Hétvégi felár: 10 000 Ft/utalvány

Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő!
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Bemutatkozó

7081 Simontornya, Malom út 33. 
+36-74-486-560 

info@friedhotel.hu 

http://www.friedhotel.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 

Fried Kastélyszálló Resort
Simontornya

Sok gyönyörű kastélyt hagytak veszni kis hazánkban, romos falaik 
némán suttogják az elmúlt idők pompáját, de szerencsére a Fried 
kastély gondos kezekbe került, és tulajdonosai lélekkel,                
szépséggel, talán még az sem túlzás, varázslattal töltötték meg 
falait. A Fried Kastélyszálló Resort ennek is köszönhetően számos 
nívós díjat tudhat magáénak: volt az Év Hotelje, az Év Legszebb 
Szállodája és bekerült Magyarország legkedveltebb szálláshelyei 
közé is. Az álomszép, többhektáros francia kastélypark és a 
birtokot körülölelő szőlődombok, erdők és gyönyörű tájak igazán 
nyugodt környezetet biztosítanak a pihenni vágyóknak. A                   
Panoráma borteraszon lehetőség van bográcsozásra és grillpartira 
is, és a kastély saját borait, pálinkáit is megkóstolhatják az                
idelátogatók. A legkisebbeket játszósarokkal, játszótérrel,                  
állatsimogatóval várja a mesebeli kastély. A wellness-fitnesz 
központban különböző lehetőségek állnak a vendégek                  
rendelkezésére. Nyáron a szabadtéri medence, a kerti                
pezsgőfürdők és a napozóterasz is birtokba vehető.
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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: 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

•     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

•     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

•     20% masszázskedvezmény (a helyszínen meghatározott 

       masszázsokból)

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

A Puchner Kastélyszálló**** családbarát 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. 

Bemutatkozó

7346 Bikal, Rákóczi utca 22. 

+36-72-459-546 

info@puchner.hu 

http://www.puchner.hu

Cím 

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

standard, francia- vagy dupla ágyas szobában 

• félpanziós ellátás: svédasztalos reggeli és félpanziós vacsora

• szolgáltatások: szauna, belső merülőmedence, szabadtéri 

pezsgőmedence (nyáron saját strand), tekepálya, biliárd, rex, 

darts, ping-pong, fitneszterem 

• zárt parkoló, 24 órás recepciós szolgálat

Csomag tartalma

Gyermek- és pótágyárak a szülőkkel egy szobában:

• 0–10 év: díjmentes

• 10–14 év: 12 500 Ft/éj

Lakosztályfelár: 15 000 Ft/2 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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Fenyőharaszt Kastélyszálló***
Verseg-Fenyőharaszt

Budapesttől 50 km-re, egy 13 hektáros őspark hatalmas 

fáinak ölelésében található a klasszicista stílusban, 1805-

ben épült Podmaniczky-kastély. A műemlék jelleget megőrző, 

újjávarázsolt háromcsillagos kastélyszálló a mai kor igényeit 22, 

korhűen berendezett, légkondicionált szobájával és négy külső 

apartmanjával magas színvonalon elégíti ki. A kastélyba lépve nem 

is sejtené az ember, hogy a 200 éves falak mennyi kikapcsolódási 

lehetőséget rejtenek. A passzív kikapcsolódást kedvelő vendégek 

használhatják a szabadtéri pezsgőfürdőnket, a szaunát, a  

3 x 5 méteres, ellenáramoltatóval felszerelt belső medencét, a 

szoláriumot, valamint választhatnak szakképzett masszőrünk 

felüdülést kínáló választékából. Játékosabb kedvű vendégeink 

kikapcsolódhatnak a biliárd- és csocsóasztal, a tekepálya, a 

léghoki, a pingpong, a rex és a darts használata közben, évszaktól 

függetlenül, télen-nyáron egyaránt.

Bemutatkozó

2174 Verseg-Fenyőharaszt 

+36-28-438-437 

fenyoharaszt@bif.hu 

http://www.fenyoharasztikastelyszallo.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 
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Csomag tartalma

Egyéb felárak

Beváltható

•     3 nap/2 éjszaka szállás 2 fő részére superior szobában

•     félpanziós ellátás: svédasztalos reggeli és vacsora

•     a wellness részleg korlátlan használata: szabadtéri pezsgő 

        medence (37-39 C°), meleg vizes beltéri medence

        (30-33 C°), infraszauna, panorámás pihenőrész 

•     20% masszázskedvezmény (a helyszínen meghatározott 

        masszázsokból)

•     1.5 órás sétahajózás a Dunakanyarban (szezonális) vagy 

        fejenként 25 perc masszázs vagy Fellegvár belépő vagy 

        Bobpálya belépő

•     zárt parkoló

•     wifi csatlakozási lehetőség

•     ingyenes csomagmegőrzés az érkezés és távozás napján

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában: 

•     0–3 év: díjmentes 

•     3–7 év: 9990 Ft/2 éj

•     7–12 év: 14 990 Ft/2 éj

•     12–18 év: 19 990 Ft/2 éj

Szezon felár:

•      június 1.–augusztus 31.: 12 500 Ft/szoba/éj

Deluxe szoba felára: 5000 Ft/szoba/éj

Exclusive szoba felára: 10 000 Ft/szoba/éj

Privát, romantikus jakuzzizás: 4900 Ft/óra (22:00 órától)

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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Bemutatkozó

2025 Visegrád, Fő út 9.

+36-20-431-8301

info@varhotel.hu

http://www.varhotel.hu

Cím 

Telefon
E-mail 
Web 

Vár Hotel Kastélyszálló
Visegrád

A Vár Hotel Kastélyszálló Visegrád történelmi negyedének közepén, a 
Várhegy tövében, a Salamon-torony alatt várja Önt. A középkori 
Visegrád falain belül, az Anjou uralkodók és Mátyás Király emelte 
Királyi Palota közelében és a valamikori királyi székhely emlékei között 
pihenheti ki fáradalmait. Bármerre is tekint szállodánk ablakaiból, 
neves középkori királyaink emléknyomait látja. A Vár Hotel                 
Kastélyszálló Görgey Artúr 1848-as honvédtábornok lakhelye volt. Az 
agg tábornok visszavonultságában 70 évesen megtanult angolul, és 
filozófiai művek tanulmányozásával, valamint kertészkedéssel töltötte 
idejét. Kedvenc pihenőhelye pedig a kastély kertje volt, ahol az öreg 
vadgesztenyék alól szemlélhette a Dunát és a marosi hegyeket. A 
legendás hadvezér 98 éves koráig élt e falak között, amely újabb 
bizonyítéka annak, hogy milyen jótékonyan hat a lélekre a visegrádi 
pihenés.



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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