
Igényes család és bababarát szállás Szilvásvárad szívében! 

 

Vendégházunk a Bükk-hegységben található, a Lipicai lovak, szivárványos 

pisztrángok hazájában, s a méltán híres Szalajka-völgy bejáratától öt perc 

sétára helyezkedik el. 

Kedves fogadtatás mellett kínáljuk a pihenés és a teljes kikapcsolódás érzését. 
Hangulatosan berendezett apartmanunkban, négy szobában 2, 3, 4 fős elhelyezést 
biztosítunk, új kényelmes bútorokkal, klímával és csodálatos kilátással a Bükk 
hegyeire. Kerti lakunkban ping-pong asztal, darts, gyermeksarok, mini könyvtár 
biztosítja a gyerekek és felnőttek kikapcsolódását. Parkosított belső udvarunkban 
játszótér, fedett kerti étkezők és ingyenes, zárt-fedett parkoló várja az érkező 
vendégeket. Szállásunk különlegessége, hogy kérésükre a lovas-hintó vagy lovas-
szán vendégházunknál veszi fel kedves vendégeit. Parkosított kertünkben 
szalonnasütő, bográcsozó hely, gömbgrill, tárcsán sütés, fedett kerti lak kényelmes fa 
bútorokkal találhatók.  

Kiváló szórakozási lehetőségek Szilvásváradon és környékén: Túrázás, Bobpálya, 
Kalandpark, Kisvasút, Vidámpark, horgásztavak, gyógy és termálfürdők, lovaglás, 
lovas-hintón a hegyek- község körbeutazása. 

Az épület első apartmanja a földszinten található: 

Mérete 65 m2, két házaspárnak, maximum 2 gyermekkel, vagy 6 fős családnak - 6 

fős baráti társaságnak ajánljuk. Teljesen felszerelt konyha és étkező található benne. 

Az apartmanban harmonikus színvilág, színes tv, új bútorok, franciaágy, valamint 

kényelmes heverők találhatók felnőttek vagy gyermekek számára. A két szobához 

egy 12 m2-es kádas fürdőszoba tartozik. Az apartman tágas konyhájában 

egyidejűleg 6-8 fő is kényelmesen asztalhoz ülhet. Kiválóan alkalmas születésnapok, 

névnapok megünneplésére, baráti vagy rokoni beszélgetésekre, meglepetés-partik 

lebonyolítására. Az apartmanhoz tartozik egy borostyánnal benőtt grillező hely, 

messze az utcafronttól. Itt üldögélve megtapasztalhatja a vidék nyugodt hangulatát, 

de akár egy nagyobb társasággal is kellemesen töltheti az estéket tavasztól késő 

őszig. 

Az épület második apartmanja: 

A maximálisan 8 főt befogadó, emeleti 65 m2-es apartmant elsősorban olyan 

családoknak, vagy baráti társaságoknak ajánljuk, akik számára előnyt jelent a két 

külön kádas fürdőszoba. A szobákban harmonikus színvilág, klíma, színes tv, új 

bútorok, franciaágy, valamint kényelmes heverők találhatók felnőttek vagy 

gyermekek számára. Felszerelt teakonyha étkezővel teszi kényelmessé az itt 

tartózkodásukat. Parkosított udvaron kerti bútorok, nyári faházak, szalonnasütő - 

grillező helyek, rönkfa játszótér és fedett-zárt parkoló találhatók.  



Vendégeink igénye szerint kialakítható programok: 

 - lovaglás – sétakocsikázás 

 - bográcsos készítése helyi ízek szerint  

- kirándulási lehetőségek, környékünkön lévő látnivalók, nevezetességek bemutatása 

képeken és prospektusokkal  

- kerékpártúra, kerékpár kölcsönzési lehetőség 

 - múzeum látogatások - katolikus és a híres református körtemplom megtekintése 

 - túrázás a Szalajka-völgyben, a Bükk fennsíkon, kiépített tanösvény segítségével a  

Nemzeti Park növényeivel és állatvilágával ismerkedés  

- télen: síelési és snowboardozási lehetőség a közelben lévő sípályán. 

 - télen és nyáron is működő bob-pálya és kalandpark.  

 

Szolgáltatások a közelben:  

Fagyizók, étteremek, élelmiszerboltok, ajándék boltok, helyben készített rétes és 

lángos specialitások, virágboltok, cukrászda, borozó, söröző, diszkó. Gyógyszertár, 

orvosi rendelő, fogorvos, posta. Nyitott és fedett lovarda, múzeumok, 

keskenynyomtávú kisvonat diesel és gőzmozdonnyal. Lovaglás, sétakocsikázás. 

Szilvásváradi Kalandpark: Euro Bungee, Balance, Flying Fox, Adrenalin, kalanderdő, 

mini kalanderdő, íjászat, falmászás, lézerharc Kerékpárkölcsönzés Télen: síelési és 

snowboardozási lehetőség a közelben lévő sípályán. Kölcsönzési lehetőség. Télen 

és nyáron is működő bobpálya és kalandpark adrenalin pályával. 

Elérhetőségek: 

3348 Szilvásvárad, Akácfa út 9.  

Tel.: (+36) 36/355-118 Mob.: (+36) 30/526-4699  

E-mail: info@akacviragvendeghaz.hu  

Web: www.akacviragvendeghaz.hu 

 

Ha felkeltettem érdeklődését jöjjön el és nézze meg saját szemével! Nem fogja 

megbánni!  

 

Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket 

mailto:info@akacviragvendeghaz.hu
http://www.akacviragvendeghaz.hu/


Szakszervezetünk megállapodást kötött a Akácvirág Vendégház üzemeltetőjével. 

A megállapodás szerint tagjaink és azok családtagjai részére a vendégház – a 

fentebb leírt árakból - az alábbi kedvezményeket biztosítja:  

Minimum 5 éj lefoglalása esetén 15% kedvezmény áraikból. 

A kedvezmény nem használható fel ünnepnapokon és helyi 

rendezvények idején! 

Kérjük a foglaláskor jelezzétek, hogy szakszervezeti tagok vagytok, és a 

szállás elfoglalásakor mutassátok be a szakszervezeti igazolványt, vagy 

a kiállított igazolást! 

 


