




E„EGY KASTÉLY EURÓPÁBAN, 
EURÓPA EGY KASTÉLYBAN.”

Ötféle szálláshangulat és étkezési helyszín, három wellness-részleg és az 
ország első családi élményparkja egy helyen!

Szállodánk gyönyörű környezettel várja mindazokat, akik egy kis 
kikapcsolódásra vágynak távol a nagyvárosok zajától. 



STANDARD LAKOSZTÁLY ‒ PALOTA KÖZÉPKORI UDVAR
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STANDARD LAKOSZTÁLY ‒ PALOTA KÖZÉPKORI UDVAR

SSZOBÁK ÖTFÉLE 
HANGULATBAN
Szállodánk 120 nemdohányzó szobával és lakosztállyal várja 
vendégeit. A szobák közül 2 összenyitható, 33 lakosztály, 28 
erkélyes vagy teraszos, 1 pedig mozgáskorlátozott.
A szobák színvilága és berendezése egyedi hangulatot kölcsönöz 
a pihenésnek. 
Szobáink felszereltsége: klíma berendezés, zuhanyzó vagy 
fürdőkád, TV, telefon, minibár, széf, hajszárító, internet csatlakozási 
lehetőség.



ELNÖKI LAKOSZTÁLY NAPPALI - KASTÉLY
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KKASTÉLY
 
A Kastély az elegancia és a főúri életérzés megtestesítője. Az épület élethűen idézi fel a XIX. századi újklasszicista 
kastély hangulatát, mintha a Habsburgok korába csöppentünk volna vissza. A belső terek, a csillárok és a patinás, ám 
kényelmes bútorok együtt teremtenek korabeli hangulatot. A három emeleten ‒ kék szint, zöld szint és angol szint 
‒ más-más hangulat érezhető. Az elnöki lakosztály pedig egyenesen a főúri kényelem megtestesítője: arisztokrata 
életérzést kínál baldachinos ágyával és egyedi készítésű szőnyegeivel.

ELNÖKI LAKOSZTÁLY HÁLÓSZOBA - KASTÉLY



STANDARD LAKOSZTÁLY - FÜRDŐHÁZ
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F VFÜRDŐHÁZ
 
A Fürdőház mediterrán hangulatú szobáival és 
lakosztályaival várja vendégeinket néhány lépcsőfokra 
a wellness szolgáltatásoktól. A szobákban az élettel teli 
színek dominálnak. A mediterrán életérzést a bútorok 
természetes anyaga is erősíti.

VENDÉGHÁZ
A három kétszintes, egymástól külön álló Vendégházban 
összesen 24 szobát alakítottunk ki, melyekre modern 
bútorzat és letisztultság jellemző. Az épületekben 
szintenként 4 szoba található, melyeket egy közös 
nappali köt össze. A tágas földszinti társalgó hangulatát 
egy kandalló teszi még barátságosabbá. Vendégházunk 
remek választás lehet cégek, baráti társaságok, csoportok 
vagy akár családok számára is.

STANDARD SZOBA NAPPALI - VENDÉGHÁZ



NÁSZUTAS LAKOSZTÁLY ‒ UDVARHÁZ LA ROMANTIQUE SZINT
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NÁSZUTAS LAKOSZTÁLY NYITOTT FÜRDŐSZOBA‒  UDVARHÁZ LA FAMILLE SZINT

UDVARHÁZ
 
A XVIII. századi francia stílusú Udvarház épülete 
egy korabeli fogadót idéz fagerendáival, kővel 
és téglával díszített falaival. Magyarországon 
egyedülálló a szobákban látható gerendás 
faszerkezet. A régi pajtaépület felújítása során 
meghagytuk azokat az egyedi foltokat, amelyek 
minden szoba falán megcsodálhatóak. Az 
épület 3 szintjén ‒ a romantika, a családok és a 
szerelmesek szintjén ‒ más-más elrendezéssel, 
mérettel és hangulatvilággal találkozhatnak. 
A családok szintjének különlegessége a 
szobákban található gyerekkuckó, amely a 
lurkók kis birodalma, hiszen a szüleiktől külön, 
mégis hozzájuk közel érezhetik magukat.



STANDARD LAKOSZTÁLY ‒ PALOTA RENESZÁNSZ SZINT
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STANDARD LAKOSZTÁLY NYITOTT FÜRDŐSZOBA‒ PALOTA RENESZÁNSZ SZINT

PALOTA
A Puchner Kastélyszálló  legújabb szállásrészében, a 6.200 m²-es Reneszánsz Palota szobáiban és lakosztályaiban a 
Mátyás király korabeli főúri kényelem élvezetének különleges érzését élhetjük át. Letisztult kialakítás, gyönyörű kilátás és 
hatalmas terek adják a lakosztályok egyediségét. Az épület reneszánsz kori falfelületekkel járul hozzá a korhű képhez ‒ kissé 
modernebb köntösben. A Palota különálló wellness részlege a Palotafürdő, mely párás levegőjével a török fürdők világát 
idézi. A fürdőt kizárólag 18 éven felüli vendégeink használhatják, így garantált a gyerekzsivajtól mentes testi-lelki felfrissülés.



ÉHABSBURG ÉTTEREM - KASTÉLYÉtterem, gasztronómia:
Helyi ízek és zamatok
 
Ételeink egyaránt igazodnak a magyar és nemzetközi konyha legújabb irányvonalaihoz, az aktuális évszakhoz és 
természetesen a régi megszokott hagyományos ízekhez. Ételeink különlegessége, hogy azok kizárólag természetes 
alapanyagokból készülnek. Étlapunkon különböző menüket is kínálunk: baráti étkezéshez, a mediterrán ízek kedvelőinek, 
ünnepi alkalomra, a wellness hódolóinak. Gondolunk a lisztérzékeny vendégeinkre, és azokra is, akik laktózmentesen 
étkeznek. 
Szállodánkban több étkezési helyszín várja vendégeinket. Exkluzív körülmények között várjuk az ínyenceket a monarchia 
korabeli éttermünkben, melynek stílusában a Habsburg elegancia és fényűzés mutatkozik meg. A Reneszánsz Palotában 
lévő Lovagteremben királyokat megillető kényeztetésben lehet részünk a terem központjában lévő kandalló pattogó tüze 
mellett. A lovagkori hangulatú étkezési helyszínünk 250 fő befogadására alkalmas.
A Múzsák terme ideális családi-, baráti- és céges rendezvényekhez, ahol szintenként 80 vendéget tudunk elhelyezni.



LOVAGTEREM - PALOTA



WWELLNESS ÉS SPA
A Puchner Kastélyszálló igazi wellness fellegvár: francia élményfürdő, marokkói hangulatú fürdő és reneszánsz palotafürdő 
várja a wellness szerelmeseit. Élményelemekkel felszerelt medencék, pezsgőfürdők, gyermek- és pihenőmedence, 
pihenőágyak, finn és infra szauna, sószoba, valamint gőzfürdő várja a felfrissülni vágyókat.

VIP fürdő szolgáltatásunknak a “Harmónia szigete” elnevezést adtuk, amivel szeretnénk szállóvendégeinknek különleges 
élményt nyújtani. Azoknak a pároknak ajánljuk a VIP fürdő bérlését, akik zavartalanul szeretnének eltölteni 2 órát, 
1 üveg pezsgő, gyümölcsbekészítés és halk  zene kíséretében. A pezsgőmedence és infrakabin szolgáltatások mellett a 
helyiségben lehetőség van masszázs igénybevételére is külön térítési díj ellenében.

Nyári időszakban 250 m²-es, 25 méter hosszú feszített víztükrű, kültéri medence is várja vendégeinket.
PALOTAFÜRDŐ - PALOTA



MAROKKÓI FÜRDŐ - FÜRDŐHÁZ



FRANCIA ÉLMÉNYFÜRDŐ - FÜRDŐHÁZ



SSZÉPSÉGSZIGET
 

A wellnesshez kacsolódó fodrászat, kozmetika, masszázs szolgáltatásokat a
 Fürdőház Szépségszigetén tudják igénybe venni.

Szépségsziget szolgáltatások:
  • bio növényi alapanyagokat és módszereket alkalmazó kozmetikai  kezelések,
  • kényeztető masszázsok,
  • terápiás kezelések,
  • szolárium.



KKONFERENCIA
A rendezvény- és konferenciahelyszíneink elegáns és otthonos környezettel, modern konferenciaszolgáltatásokkal és 
technikai eszközökkel támogatják a zavartalan és hatékony munkát. Napközben széleskörű fakultatív programokkal, este 
aktív kikapcsolódással, wellness-szel pihenhetik ki a munkával töltött napot.





KKÁROLY TEREM
Szűk körű, néhány fős megbeszélés esetén a Kastély elegáns Károly terme az ideális választás.

Károly terem





KKONFERENCIA KÖZPONT
Konferenciaközpontunk 400 fő befogadására alkalmas, termei szekciókra oszthatók (Pál terem, Középső terem, Hannibál 
terem), létszámtól függően egyben és külön-külön is használhatók.



PÁL TEREM ‒ KONFERENCIA KÖZPONT



LLovagterem, Múzsák terme
 Nagy létszámú, akár több száz fős partnertalálkozók, konferenciák lebonyolításához ajánljuk reneszánsz korabeli 
Lovagtermünket és a közvetlenül mellette található Múzsák termét. 
 A Múzsák terme ideális családi-, baráti- és céges rendezvényekhez, ahol szintenként 80 vendéget tudunk elhelyezni.





GGYÖRGY TEREM
800 m2-es rendezvénycsarnokunkban akár 400-500 fős rendezvényeket, előadásokat, bálokat és gálavacsorákat is 
tarthat.

György terem
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TTECHNIKAI INFORMÁCIÓK
 
Konferencia termeink felszereltsége:
flipchart tábla papírral és filcekkel, laptop, lézer pointer, projektor, projektor állvány, vetítővászon, hangosítás, Wi-Fi 
(szélessávú internet), Hi-Fi berendezés, televízió, légkondicionáló

RENDEZVÉNYTERMEK 
KAPACITÁSA
 

Terem neve színház u-alak osztály tárgyaló bankett állófogadás alapterület 
(m2)

terem méretek
(m*m)

Károly terem 30 20 20 24 - 50 40 8x5
Pál terem 150 80 135 70 80 120 135 15x9
Hannibál terem 200 100 180 80 120 90 180 20x9
Teljes 
Konferenciaközpont

300 - - - 240 400 522 58 x9

Lovagterem 350 80 - 80 180 400 525 35x15

Múzsák terme  -  30  - 30  - 80 300 15x20
György terem 500 - - - 500 800 800 40x20





ÉÉLMÉNYBIRTOK, AHOL 
ÉLETRE KEL A KÖZÉPKOR
A Kastélyszálló mellett lévő Élménybirtok Magyarország első tematikus élményparkja. Egyedülálló módon idézi fel 
és kelti életre a középkori Magyarországot: mesterek, színészek, harcedzett lovasok és íjászok, gyakorlott madarászok 
közreműködésével.

Az Élménybirtok a hivatalos nyitva tartási időben egész évben látogatható, a reggeltől estig tartó időutazás során kortól 
és nemtől függetlenül, gyermek és felnőtt egyaránt megtalálja a számára legizgalmasabb elfoglaltságot, időtöltést. 
A Puchner Kastélyszállót az Élménybirtokkal külön bejárat köti össze. Így szállóvendégeink közvetlenül, a lehető 
legrövidebb úton léphetnek be a középkorba.





MADARAS SZÍNPAD

FOGADÓ

SZABADTÉRI LOVAS SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
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A Puchner Kastélyszálló igazi családbarát szállás, 
ahol a közvetlen szomszédságban lévő középkori 
Élménybirtokkal karöltve egyedülálló mennyiségű és 
minőségű programokkal várja a család legkisebb tagjait.

• A szülők felhőtlen pihenéséhez a baba gondozását 
segítő tárgyakkal és szolgáltatásokkal segítünk: kérésre 
babaágy, babakád, kiságy gyermek ágyneművel, 
vízforraló, bili és gyerek wc ülőke bekészítése a 
választott  szobába.

• Éttermeinkben etetőszékkel és gyermek menüvel is 
készülünk az ide látogató apróságoknak.

• Fürdőházunkban játékokkal, gyermek medencével és 
pelenkázóval is szolgálunk.

• Parkunk ősfái alatt rejtőzik játszóterünk, melyben 
homokozó, csúszda és hinta található.

• Akadálymentes közlekedés babakocsival a szálloda 
egész területén.

• Gyermekfelügyeleti lehetőség szakképzett oktatóink 
segítségével.

• Kerékpárkölcsönzés gyereküléssel.
• Gyerekkuckó a reggelinél és a vacsoránál. 

BBABA- ÉS GYERMEKBARÁT 
SZOLGÁLTATÁSOK





EESKÜVŐ
 
Élete legszebb napja királyi körülmények között. Mondja ki a boldogító igent nálunk: eldöntheti, hogy Mátyás király 
korabeli hangulatban vagy Habsburg kori főúri környezetben szeretne ünnepelni.
Az egészen szűk körű, néhány fős és a sok száz (400-500) fős esküvőre is van megoldásunk. Az elmúlt 15 évben több 
mint 300 esküvőt tartottunk meg.



Budapest
Budapestről az M6-os autópályán Szekszárdig, majd főúton továbbhaladva érjük el Bikalt, vagy az M7-es autópályán 
Siófokig majd onnan a 61-es főúton.

Debrecen, Nyíregyháza
M3-as autópályán Budapestig, majd az M6-os vagy M7-es autópályán és a hozzájuk kapcsolódó főutakon haladva érhetjük 
el Bikalt.

Szeged
Az 55-ös főúton Bajáig, majd az 51-es főúton és az M9-es autópályán Szekszárdig haladjunk. Szekszárdtól a 6-os úton 
Bonyhádon, majd Szászváron át érhetjük el Bikalt.

Autóbusz
Pécsről, Szekszárdról, Kaposvárról és Dombóvárról naponta több autóbusz járat is indul Bikal irányába.

Vonat
Pécsről, Nagykanizsáról és Budapest-Keleti pályaudvarról naponta több alkalommal indulnak személy-, sebes- és InterCity 
vonatok Dombóvár állomásig, ahonnan autóbusszal vagy taxival érhető el Bikal.

 
Távolságok személygépkocsival
Budapest 185 km   
Pécs 55 km
Debrecen 415 km   
Szekszárd 50 km
Nyíregyháza 417 km    
Kaposvár 45 km
Szeged 188 km    
Dombóvár 15 km






