
Hócza Vendágház 
Szilvásvárad 

Miskolci út 97. 

 

 
 

A HÓCZA VENDÉGHÁZ a lipicai méneséről, a Szalajka völgyéről, a keskeny nyomtávú 

erdei vasútjáról és pisztrángjáról híres bükki falucskában, Szilvásváradon található.  

Magyarország egyik legszebb és leglátogatottabb turista paradicsoma a történelmi múltú 

Eger közelében, a Bükk hegység szívében, a Szalajka patak mentén fekvő Szilvásvárad. 

Itt várja Önöket a bajor stílusú Hócza Vendégház! 

 

Vendégházunkban 5+1 szoba (ezen belül egy apartman is) és egy csodálatos természet 

közeli melegséget sugárzó galéria szolgálja a vendégek kényelmét. 

A ház befogadóképessége maximum 20+10 fő. 

 

 

 



A három+1 szintes vendégház igény szerint szintenként leválasztható. Ebben az esetben: 

 A földszinten található egy 130m2-es apartman, /három szoba (max.11 fő)/, 

egy színes televízióval, felszerelt konyha, étkező, vizesblokk és egy terasz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A tetőtérben 2 db zuhanyzós, televízióval felszerelt háromágyas szoba, egy négy-

ágyas sarokkádas szintén televízióval ellátott szoba, egy közös konyha étkezővel, 

társalgó internet hozzáféréssel, és egy csodálatos panorámájú terasz áll a vendégek 

rendelkezésére. 

 

 

 

 



 

 

 Innen közelíthető meg a kétrészes galéria, ahol igény esetén, még 2*5 ágy is 

szolgálja a vendégek kényelmét. 

 

 

 

Az alagsorban térítésmentes billiárd, darts, ping-pong, konditerem használat, valamint 

térítéses darts (100 Ft/ 10 labda), és szauna (max. 4 fő 30 

perc 1500 Ft) várja Önöket. 

 

 

 

 



A szálláshely ideális helyszíne lehet családoknak, pároknak, kisebb családi, ill. céges 

eseményeknek, osztálykirándulásoknak, vizsgaidőszaki pihenésnek és egyéb 

rendezvényeknek. 

Igény esetén az egész ház egyben is lefoglalható! 

 

Szakszervezetünk megállapodást kötött a Hócza Vendégház üzemeltetőjével, hogy tagságunk és 

azok családtagjai részére az alábbi kedvezményt nyújtja: 

Minimum 2 éjszaka és készpénzfizetés esetén 10% kedvezmény. 

(+Szilvásváradkártya, mely felmutatásával a helyi szolgáltatóknál a kedves vendég 5-50 % 

kedvezményre jogosult) 

Valamint az ott tartózkodás alatt a Fenyő Vendéglőben 15% kedvezménnyel étkezhetnek! 

Foglaláskor kérjük jelezzétek, hogy szakszervezeti tagok vagytok, és a szállás elfoglalásakor kérik 

felmutatni a szakszervezeti igazolványt, vagy a kiállított igazolást! 

 

 

 

A HÓCZA VENDÉGHÁZ aktuális árai  

 EGYÁGYAS ZUHANYZÓS SZOBA  5 000 Ft/éj. 

 KÉTÁGYAS ZUHANYZÓS SZOBA  7 000 Ft/éj. 

 HÁROMÁGYAS ZUHANYZÓS SZOBA  9 600 Ft/éj. 



 KÉTÁGYAS FÜRDŐSZOBÁS (sarokkádas) SZOBA  8 000 Ft/éj. 

 HÁROMÁGYAS FÜRDŐSZOBÁS (sarokkádas) SZOBA  9 900 Ft/éj. 

 NÉGYÁGYAS FÜRDŐSZOBÁS (sarokkádas) SZOBA  12 000 Ft/éj. 

 APARTMAN 2 FŐ részére (120 m2)  11 000 Ft/éj. 

 APARTMAN 3 FŐ részére (120 m2)  13 000 Ft/éj. 

 APARTMAN 4 FŐ részére (120 m2,három szoba)  15 000 Ft/éj. 

 APARTMAN 5 FŐ részére (120 m2,három szoba)  16 500 Ft/éj. 

 APARTMAN 6 FŐ részére (120 m2,három szoba)  18 000 Ft/éj. 

 APARTMAN 7 FŐ részére (120 m2,három szoba)  20 000 Ft/éj. 

 KUTYA, MACSKA (db)  1 000 Ft/éj. 

 

Igény esetén az egész ház lefoglalható! 

49000 Ft/éj/15 fő/áron 

További személyenként + 2800 Ft/fő/éj  

Idegenforgalmi 350 Ft/fő/nap – kivétel a 18 év alatti személyek! 

(Az ár tartalmazza a szállásköltséget, villanyáramot, fűtést, tisztálkodási lehetőséget, konyha,- ping-

pongasztal,- nyársaló használatát, és az ingyenes parkolást.) 

 

Szállásfoglalás: 

Tel.: +36 30/303-1520 

Email: hoczalaszlo@gmail.com 

 

 

Hócza Vendégház 

3348 Szilvásvárad, Miskolci út 97. 

Telefon: :36/355-246 

Mobil: 30/303-1520 

GPS koordináták: É 48° 6' 39.50", K 20° 23' 22.99"  

Emil: hoczalaszlo@gmail.com 

http://www.hoczavendeghaz.hu 


