
110 www.grandtours.hu          online-foglalásTEKINTSE MEG A 360°-OS FOTÓKAT WEBOLDALUNKON!

A Fehér Sas panzió a bánkúti sípályák mellett, Borsod és Heves 
megye határán, Heves megyében fekszik. Tulajdonképpen pályaszál-
lásnak tekinthető. Különlegességét elsősorban környezete adja, hi-
szen 900 méter magasan, parlagfűmentes területen, békés, csendes 
helyen található. Kiválóan alkalmas arra, hogy az itt megszálló ven-
dégek teljesen elvonuljanak a világ zajától, és pihenésüket vagy más 
tervezett programjaikat ne zavarja semmi. 

Az épület korábban turistaházként funkcionált több évtizeden 
keresztül. 20 évvel ezelőtt egy jelentős felújításra került sor, ami le-
hetővé tette, hogy minőségi változások történjenek az ingatlan által 
kínált szolgáltatások terén. A felújítás eredményeképpen a turista-
házból egy magasabb szolgáltatást, kulturáltabb feltételeket kínáló 
panzió létesült, közvetlenül a sípályák mentén, a nemzeti park kellős 
közepén.

A panzió négyszintes, és jelenleg 12 szobával rendelkezik. A pan-
zió ban társalgó hatalmas cserépkályhával, büfé, étterem (60 főre), 
különterem (36 főre) működik, ami a szállóvendégeken kívül nyitva 
áll a környéken megforduló turisták, síelők, betérő vendégek szá-
mára is.

A szobák 2–8 ágyasak. Összességé ben a panzió 54 vendég egy-
idejű elhelyezésé re alkal mas. Kettő szoba kivételével – ami ked -
 vez ményes – valamennyi szoba für  dőszobás. (A nem fürdőszobás 
szobák mellett köz vetlenül egy önálló fürdő található.)  

Irodánk 2008. júl. 1-jén vásárolta meg a panziót, melyet jelenleg 
bérlővel üzemeltetünk.

A vásárlás óta több változtatást végeztünk a házon, mely a le-
endő vendégek komfortérzetét erősítik. Minden szobában van egy 
LCD televízió (UPC-adókkal), DVD-lejátszó, hajszárító. Egyedi ágyakat 
gyárttattunk (emeletes franciaágyak, melyek családoknak, fiatalok-
nak nagyon kedvező szobaárat tesz lehetővé).

Építettünk az udvarra egy 80 m2-es teraszt, mely remek lehe-
tőség nyári táborok, erdei iskolák résztvevőinek foglalkoztatására, 
fiataloknak pedig esti „bulizós” hely. Az udvaron tűzrakóhely, kemen-
ce és gyerekeknek még játszótér is található. Az egész házban és az 
udvaron ingyenes WIFI.

TERASZ AZ UDVARON KILÁTÓVAL

FEHÉR SAS PANZIÓ ÉLJEN BÁNKÚT!
www.fehersaspanzio.hu
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Bánkút, Fehér Sas Panzió árlista – Ft/fő/éj reggelivel – 2017. 01. 01-től

1 felnőtt 6500

1  felnőtt egyágyas szobában 8700

3 felnőtt egy szobában 6000

4 felnőtt egy szobában 5500

5-8 felnőtt egy szobában 5000

Ebéd felár (felnőtt/gyerek) 2500/1250

Vacsora felár (felnőtt/gyerek) 2500/1250

Idegenforgalmi adó (18 év felett)    300

1 éjszakás felár 1000

Az ár a reggelit tartalmazza.

Webkamera: http://www.grandtours.hu/magyarorszag/bankut_-_bukk-hegyseg-d11.html?tab=webkamera
Időjárás: http://www.grandtours.hu/statikus/bankut_idojaras.html

TÁRSALGÓÉTTEREMPRESSZÓ

KÜLÖNTEREM

6 FŐS SZOBA 2 FŐS SZOBA4 FŐS SZOBA

FÜRDŐSZOBA

JÁTSZÓTÉR

FEHÉR SAS PANZIÓ

 Gyerekárak: 2 éves korig ingyenes, 

2-12 éves korig harmadikként 

a szobában 50% kedvezmény 

a szállás árából.

AKCIÓK! Törzsvendégeink számára 

10% visszatérő kedvezményt adunk. 

A 21-es 2 ágyas szobára 

20% kedvezményt adunk, mert kicsi az 

alapterülete és a folyosón van 

a közös fürdőszobája a 22-es szobával.

A 22-es, 2 ágyas szobára 10% kedvezmény 

jár, mert közös a fürdőszobája a 21-es 

szobával a folyosón.

Vonalas telefonszám: (06 46) 390-371

ÉLJEN BÁNKÚT!

TÁRSALGÓ

AZ „ŐRZŐK"AZ „ŐRZŐK"

UDVARI BÜFÉ

www.fehersaspanzio.hu


