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A Fehér Sas panzió a bánkúti sípályák mellett, a Bükk-fennsíkon, 

Borsod és Heves megye határán 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 működött több évtizeden 

keresztül. Az utóbbi években folyamatos fejlődésen ment keresz-

tül, mely lehetővé tette, hogy minőségi változások történjenek az 

ingatlan által kínált szolgáltatások terén. 2019-ben a szobák teljes 

átalakítására került sor, melynek következtében a panzió elérte a 

3 csillagos kategóriát! 

A 48 fő elhelyezésére alkalmas panzióban cserépkályhával ellá-

tott társalgó, büfé, étterem (60 főre) és külön terem (40 főre) mű-

ködik, ami a szállóvendégeken kívül nyitva áll a környéken megfor-

duló turisták, síelők és betérő vendégek számára is. A panzió egész 

évben nyitva tartó éttermében szezonális ételekkel, helyi alapanya-

gokkal, a magyar és nemzetközi konyha fogásaival találkozhatnak a 

vendégek.

Irodánk 2008. július 1-én vásárolta meg a panziót, azóta több 

változtatást végeztünk a házon. Kétszemélyes szobák mellett csalá-

di (4-6 fős) szobák is vannak, melyek ideálisak nagyobb társaságok 

és iskolai táborok számára. Minden szobában van szobaszéf, LCD 

televízió, fürdőszobai bekészítés és hajszárító is. A szobákban és a 

panzió teljes területén WiFi-elérés biztosított.

A hangulatos kerthelységben jól felszerelt játszótér, sportszerek, 

gömbgrill, kemence, tűzrakóhely, babzsákfotelek, függőágyak, ké-

nyelmes kerti bútorok és egy kilátóval ellátott 80 m2-es terasz talál-

ható. Kiváló helyszín lehet céges csapatépítő rendezvények, családi 

alkalmak, esküvők, nyári táborok és erdei iskolák számára is!

Családi összejövetelek, céges rendezvények, esküvők, nyári táborok, osztálykirándulások kiváló helyszínéül szolgál panziónk a 

BÜKK SZÍVÉBEN, TÁVOL A VÁROS ZAJÁTÓL!

Aktuális árainkról érdeklődjön irodánkban, vagy az alábbi elérhetőségeinken!

Mobil:+ 36 30 331-3545 • Web: www.fehersaspanzio.hu • Email: fehersas@grandtours.hu
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www.fehersaspanzio.hu

SZÁNKÓPÁLYA A PANZIÓ MELLETT

KILÁTÁS A PETŐFI-KILÁTÓBÓL
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TÁRSALGÓ

SÍPÁLYÁK SZOMSZÉDSÁGÁBAN

TERASZ
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