
Panoráma Üdülőház 

(3246 Mátraderecske, Nagy L. u. 53.) 

  
Akár baráti társaságról, akár családról legyen szó, a Mátraderecskei Panoráma Üdülőház 
mindig jó választás. Üdülőházunk a Mátra északi lábánál fekszik hegyekkel, völgyekkel, 
patakkal, gyógyvízzel, gyógy-gázzal, jó levegővel, vendégszerető emberekkel. 
  
Az aktív és a passzív pihenés kedvelőinek is kellemes kikapcsolódást nyújtanak az üdülőház és 
a környéke által adott lehetőségek. A Mátra festői környezete kirándulásra, nyári strandolásra, 
a környező történelmi emlékművek, a katonai emlékpark a múlt megismerésére, kellemes 
sétára, a pincészetek borkóstolásra csábítanak. 
 

Vendégházunk gazdagon felszerelt, ideális helyszín baráti összejövetelekhez, családi 
pihenéshez és táborok rendezéséhez egyaránt. A Panoráma Üdülőház minden évszakban 
szeretettel várja kedves vendégeit!  
  

Elhelyezés 

  
A kétszintes Panoráma Üdülőház nyolc frissen festett, bútorozott szobával, összesen 19 fő 
elhelyezésére alkalmas. A 2-3-4 ágyas szobákhoz saját zuhanyzós fürdőszoba (wc) tartozik. 
Minden szoba pótágyazható. A földszinten tágas társalgó, konyha teljesen felszerelt: 
mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, kávéfőző, gáztűzhely, mosogatógép, edények, stb. Mindkét 
szinten, a folyosó végén mosogatópult, hűtő. A társalgóban közös tv. 
  

Szolgáltatások 

  
Felszerelt konyha, grillező hely, önálló vendégház, saját kert, TV a társalgóban, zárt parkoló, 
családbarát.  
Bogrács, kerti sütési lehetőség, kerti bútorok.  
  

Megközelíthetőség 

  
Autóval Gyöngyös – Eger között, Recsk után a 24. útról érhető el, autóbusszal Eger irányból 
közelíthető meg.  
A Panoráma Üdülőház a falu központjából, saroktelken, dombtetőn található, festői 
környezetben. A szobákból gyönyörű kilátás nyílik a Mátrára. Az Üdülőháztól 400 m-re 
található a Magyarországon egyedülállónak számító MOFETTA széndioxid gyógygázfürdő.  
  

Programok 

  
     Hegyi túrák: Siroki vár, Recsk, Kékestető, Galyatető, Parádfürdő 

     Gyógyfürdő kúrák: Mátraderecske, Bükkszék, Eger, Egerszalók, Bogács, Zsóri-fürdő 

     „Palóc-út” hagyományok, népművészet, műemlékek, tájházak: Gyöngyös, 
Parádfürdő, Sirok, Eger, Szentkút, Körösi-Csoma Emlékhely – STUPA Hollókő, Szirák, 
Bér 

     Bor-pincék: Verpelét, Eger – Szépasszony-völgy, Feldebrő, Abasár 

     Gyerektáborok: Túrázás, számháború, strand, sportolás, oktatás 



  
Árak 

  
Szállás árlista  

  
Téli időszakban (10.01 - 03.31-ig)  
Felnőtt, gyerek 3.500,-Ft / fő / éj 

Téli időszakban az igénybevétel költségét az Alapítvány a létszám és az eltöltött vendég 
éjszakák függvényében, esetenként határozza meg. 

  
Nyári időszakban (04.01 - 09.30-ig) 

Felnőtt 3.000 Ft / fő / éj 
Gyerek (2-18 év között) 2.000,-Ft / gyerek / éj 

Kisgyermek kedvezmény: 2 év alatti gyermek díjmentes. 
Csoportoknak egyéni elbírálás alapján további kedvezmények. 

  
Az árak tartalmazzák az ÁFA-t! 

Az idegenforgalmi adó mértéke 18 éves kor felett 250,-Ft / fő / éj. 
  

A szállás 12 órától foglalható el, elutazáskor 10 óráig kell elhagyni. 
Kérjük kedves vendégeinket, hogy a szálláshely esetleges lemondását mihamarabb jelezzék 

felénk! 

  

  HBM-i Kamarai tag és közvetlen családtagjai 

  1-2 éjszaka 3 vagy több éjszaka 

Felnőtt: 2000,-Ft/fő/éj 1500,-Ft/fő/éj 

Gyerek: 1500,-Ft/fő/éj 1000,-Ft/fő/éj 

Pótágy: 800,-Ft/fő/éj 500,-Ft/fő/éj 

  
A feltüntetett árak 2015.01.01-től érvényesek! 

Várunk szeretettel minden kedves pihenni és kirándulni vágyó vendéget! 

  
Továbbiak 

  
Mátraderecske honlapja 

  
 

Üzemeltető: 
 Civilek a Közbiztonságért Alapítvány 

4025 Debrecen, Vásáry I. u. 1/B. fsz.14. 
 Adószám: 18273892-2-09)   

Szállásfoglalás / Érdeklődés: 
 Muszkáné Nagy Viktória: Tel.: 52/423-437, 70/9670-270  

 Balogh Zsolt: Tel.: 30/3307-773   
Gondnok: 

 Mihály Tamás (Tel.: 70/600-7305)  

  

http://www.matraderecske.hu/

