
Völgyikút Panzió – szolgáltatáslista

Bejelentkezés / kijelentkezés: A be- és kijelentkezés a Bowling Kávézóban történik. Bejelentkezni 
14:00-22:00 óra között, kijelentkezni 7:00-10:00 óra között lehetséges. Ettől eltérő érkezés/távozás esetén 
kérjük, hívja a +36-30-277-6450-es telefonszámot.

Bowling Kávézó: A Völgyikút Ház földszintjén található a Bowling Kávézó, mely a ház központi helyszíne. 
10:00-20:00 óra között étkezni lehet, 10:00-22:00 óra között bowlingozni, dartsozni, csocsózni és 
billiárdozni. A Bowling Kávézó elérhető a 102-es telefonszámon.

Darts / csocsó / billiárd / bowling: Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások. A darts és csocsó 
100 Ft-os érmével működik, a billiárd 1000 Ft óránként, a bowling hétfőtől csütörtökig 4000 Ft / pálya / óra, 
péntektől vasárnapig 5000 Ft / pálya / óra. 

Dohányzás: Az egész épületben dohányozni tilos! Dohányozni csak az arra kijelölt területen lehet: kávézó 
terasz, étterem terasz. 

Ebéd / vacsora: Ebédet és vacsorát a Bowling Kávézóban lehet kérni étlapunkról. Étlapunk megtalálható 
honlapunkon is: http://www.volgyikut.hu/bowling-kavezo 

Fizetési módok: Létesítményünkben bankkártyával és hitelkártyával is lehet fizetni, illetve valamennyi 
SZÉP kártya valamennyi zsebét elfogadjuk.

Fodrászat / kozmetika / körömápolás / masszázs: A Völgyikút Házban előzetes bejelentkezéssel igénybe 
vehető fodrászat (+36-30-862-5305), kozmetika (+36-70-611-6621), körömápolás (+36-30-591-6798) és 
masszázs (+36-30-853-1698) is. 

Hajszárító: Hajszárító kérhető a Bowling Kávézóban a pultnál. 

Internet: A Völgyikút Ház teljes területén elérhető díjmentes vezeték nélküli internet csatlakozás. 

Italválaszték: A földszinti Bowling Kávézónkban széleskörű italkínálattal várjuk vendégeinket. Itallapunk 
megtalálható honlapunkon is: http://www.volgyikut.hu/bowling-kavezo 

Parkolás: Saját teremgarázsunkban és belső udvarunkon vendégeink díjmentesen tudnak parkolni. 

Reggeli: A Bowling Kávézóban nyílik lehetőség büféreggelire minden nap 7:00-10:00 óra között. 

Rendezvényszervezés: Emeleti rendezvénytermünkben (hivatalos nevén Völgyikút Étterem) vállaljuk 
konferenciák, továbbképzések, családi összejövetelek lebonyolítását. Rendezvényszervezéssel 
kapcsolatosan hívja a 115-ös számot. 

Takarítás / törülköző- és ágynemű csere / extra ágyneműk: A Völgyikút Panzió szobáit minden nap 
takarítjuk. Amennyiben nem kér takarítást, kérjük, tegye ki az ajtóra a megfelelő táblát. A törülközőket 3 
naponta cseréljük, amennyiben szeretné, hogy ezt előbb megtegyük, csak dobja a földre a használt 
törülközőt. Az ágyneműket hetente cseréljük, amennyiben szeretné, hogy ezt előbb megtegyük, kérjük, 
jelezze ezt a Bowling Kávézóban a pultnál! Amennyiben extra ágyneműre tart igényt, kérjük, jelezze ezt a 
Bowling Kávézóban a pultnál! 

Taxi: A helyi taxitársaság telefonszáma: +36-88-444-444

Újságok: Földszinti Bowling Kávézónkban napi- és havilapok közül válogathat. 

Ügyelet / vész esetén értesítendő telefonszám: Vész esetén, illetve a Bowling Kávézó nyitva tartásán 
kívül hívható telefonszám: +36-30-277-6450. 

Wellness: Szállóvendégeink wellness részlegünket díjmentesen használhatják. Ennek nyitva tartása: 
hétfőtől-péntekig 8:00-20:00 óra, szombaton 9:00-19:00 óra. Választható szolgáltatások: edzőterem, 
pezsgőmedence, infrakabin, gőzkabin, finn szauna, sószoba. 

Kellemes időtöltést kívánunk!

http://www.volgyikut.hu/bowling-kavezo
http://www.volgyikut.hu/bowling-kavezo


Völgyikút Panzió – services

Breakfast: Breakfast is available at the Bowling Cafe every day from 7:00 to 10:00. 

Bowling Cafe: The Bowling Cafe is the central hall of Völgyikút Ház. It is open from 10:00 to 22:00, you 
can choose our delicious menus and drinks or you can play with our games (darts, table football, billiards, 
bowling). You can call the Bowling Cafe from your room (102). 

Check in / check out: The check in and the check out is possible in the Bowling Cafe. Check in is available 
from 14:00 to 22:00, check out is available from 7:00 to 10:00. In case of arriving/leaving in different time, 
please call +36-30-277-6450.

Cleaning / towel & linen change / extra bedding: The rooms of Völgyikút House are cleaned every day. If 
you don’t need a cleaning, please put the sign on the door. We change the towels every three days. If you 
would like to change it earlier, please leave the towel on the floor. We change the linen every week. If you 
would like to change it earlier, please tell at Bowling Cafe! If you need extra bedding, please tell at Bowling 
Cafe! 

Darts / csocsó / billiárd / bowling: You have to pay for our games: darts and table football needs 100 
HUF, billiards is 1000 HUF per hour, bowling is 4000 HUF / line / hour from Monday to Thursday and 5000 
HUF / line / hour from Friday to Sunday. 

Drinks: At the Bowling Cafe you can choose from wide selection of drinks. A földszinti Bowling 
Kávézónkban széleskörű italkínálattal várjuk vendégeinket. You can check our offer on our website: http://
www.volgyikut.hu/bowling-kavezo 

Events: In our event hall (3rd floor, called: Völgyikút Restaurant) we arrange conferences, education and 
family happenings. If you are interested, please call 115. 

Hairdressing / Cosmetics / Nail Care / Massage: In the Völgyikút House hairdressing, cosmetics, nail 
Care and massage is available. Pre-registration is required: hairdressing (+36-30-862-5305), cosmetics 
(+36-70-611-6621), nail care (+36-30-591-6798) és massage (+36-30-853-1698). 

Hairdryer: You can ask for a hairdryer at the Bowling Cafe. 

In case of emergency: In case of emergency please call +36-30-277-6450. 

Internet: Throughout the whole building free wireless internet connection is available. 

Lunch / dinner: You can ask for a lunch or dinner at the Bowling Cafe. You can choose a la carte. Our 
menu could be found on our website: http://www.volgyikut.hu/bowling-kavezo 

Parking: Our guests can use our garrage free. 

Payment: We accept credit card.

Smoking: Smoking is forbidden inside the building. Smoking is allowed only in designated areas: Cafe 
terrace and event hall terrace. 

Taxi: The local taxi company’s phone number is +36-88-444-444.

Wellness: Our hotel guests can use our wellness free. Opening hours from Monday to Friday: 8:00-20:00, 
on Staurday: 9:00-19:00. Available services: gym, jakuzzi, infra cabin, steam cabin, sauna, salt room. 

We wish you a pleasant stay!
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