FEHÉR SAS PANZIÓ

ÉLJEN BÁNKÚT!
www.fehersaspanzio.hu

TERASZ AZ UDVARON KILÁTÓVAL

A Fehér Sas panzió a bánkúti sípályák mellett, Borsod és Heves
megye határán, Heves megyében fekszik. Tulajdonképpen pályaszállásnak tekinthető. Különlegességét elsősorban környezete adja, hiszen 900 méter magasan, parlagfűmentes területen, békés, csendes
helyen található. Kiválóan alkalmas arra, hogy az itt megszálló vendégek 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 lehetővé tette, hogy minőségi változások történjenek az ingatlan által kínált
szolgáltatások terén. A felújítás eredményeképpen a turistaházból
egy magasabb szolgáltatást, kulturáltabb feltételeket kínáló panzió
létesült, közvetlenül a sípályák mentén, a nemzeti park kellős közepén.
A panzió négyszintes, és jelenleg 13 szobával rendelkezik. A panzióban társalgó hatalmas cserépkályhával, büfé, étterem (60 főre),
különterem (36 főre) működik, ami a szállóvendégeken kívül nyitva áll
a környéken megforduló turisták, síelők, betérő vendégek számára is.
A szobák 2–8 ágyasak. Összességében a panzió 60 vendég egyidejű elhelyezésére alkalmas. Kettő szoba kivételével – ami kedvezményes – valamennyi szoba fürdőszobás. (A nem fürdőszobás
szobák mellett közvetlenül egy önálló fürdő található.)
Irodánk 2008. júl. 1-jén vásárolta meg a panziót A vásárlás óta
több változtatást végeztünk a házon, mely a leendő vendégek komfortérzetét erősítik. Minden szobában van televízió (UPC-adókkal),
DVD-lejátszó, hajszárító. Egyedi ágyakat gyárttattunk (emeletes
franciaágyak, melyek családoknak, fiataloknak nagyon kedvező szobaárat tesz lehetővé).
Építettünk az udvarra egy 80 m2-es teraszt, mely remek lehetőség nyári táborok, erdei iskolák résztvevőinek foglalkoztatására,
fiataloknak pedig esti „bulizós” hely. Az udvaron tűzrakóhely, kemence és gyerekeknek még játszótér is található. Az egész házban és az
udvaron ingyenes WIFI.

Szánkópálya a panzió mellett

FOGLALÁST CSAK 50% ELŐLEG BEFIZETÉSE ESETÉN TUDUNK VÉGLEGESÍTENI!
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.
Telefonszámaink: (06 46) 390-371 • +36 30/331-3545
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ÁRAINK REGGELIVEL (FT/FŐ/ÉJ)
Március 29.–november 04.

November 05.–március 28.

1 fő/szoba

2 fő/szoba

pótágy*

1 fő/szoba

2 fő/szoba

pótágy*

Hétvége (péntek-szombat)

9000 Ft/fő

6500 Ft/fő

4000 Ft/fő

7500 Ft/fő

5500 Ft/fő

3500 Ft/fő

Hétköznap (vasárnap-csütörtök)

7500 Ft/fő

5500 Ft/fő

3500 Ft/fő

6000 Ft/fő

4000 Ft/fő

3000 Ft/fő

Idegenforgalmi adó: 300 Ft/fő (18 év felett)
*Pótágy: egy szobában 2 főnél több vendég esetén, minden további ágy ára éjszakánként értendő
Háziállat nem vihető!
ÜNNEPEK ÉS HOSSZÚ HÉTVÉGÉK – KIEMELT IDŐSZAKOK
(min. 2 éjszakás foglalás)
1 fő/szoba
10 000 Ft/fő

2 fő/szoba
7500 Ft/fő

pótágy*
4500 Ft/fő

Egyéjszakás felár

750 Ft/fő

2 éves kor alatt

ingyenes

Minimum 25 fős csoportok esetén

egyedi árak

6 FŐS SZOBA

4 FŐS SZOBA

2 FŐS SZOBA

PRESSZÓ

ÉTTEREM

TÁRSALGÓ

KÜLÖNTEREM

TÁRSALGÓ

FÜRDŐSZOBA
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