
Laterum Hotel*** Pécs 
7633 Pécs, Hajnóczy József u. 37-39. 

Telefon: 72/252-113;  Fax: 72/252-131 
Web: www.laterumhotel.hu; E-mail: laterum@laterum.hu 

 

Tisztelt Igazgató Úr/ Asszony, Tisztelt Osztályfőnök! 
 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani osztálykirándulási lehetőséget Orfűn és Pécsett! 

 

1/ LATERUM MOTEL ORF Ű ajánlata: 
szállás: 3.700 Ft/fő/éj (+ ifa) 

+ igény szerint teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora) is igényelhető 
 

Az orfűi Motel Laterum közvetlenül a Pécsi-tó partján található. Míg a település számtalan 
lehetőséget nyújt az aktív kikapcsolódásra, a csendes, nyugodt környezetben elhelyezkedő 
motel kiválóan alkalmas a pihenésre. Két- és háromágyas szobákban, 54 fő elhelyezésére van 
lehetőség. Minden szobában található fürdőszoba, tv, hűtőszekrény.   
 
A motel ingyenes szolgáltatásai: 
- horgászási lehetőség a motel saját stégjéről 
- fürdési lehetőség a motel saját stégjéről 
- ping-pong felszerelés, tollaslabda 
- kiépített kerti grillező használata (szalonnasütés, bográcsozás, grillezés) 
- jól felszerelt konyha használata, 54 fős étkező közös programokhoz 
- A motelhez 2500 m2 területű gondozott park  tartozik. 
- Bővebb információ: www.laterummotel.hu/ 

Díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 
-vizibicikli és csónak használata a tavon 
 
Ajánlott programok 
- Aquapark - a moteltől 100 méterre található (www.aquapark.hu) 
- Kemencés udvar és tájház (orfumuskatli.hu/hu/fooldal-1) 
- a tó körül 6 km-es kiépített sétány, valamint Orfű-Pécs között kerékpárút található 
- természetjárás-túrázás a Mecsekben 
- Mecsek háza (www.mecsekhaza.hu) 
- Abaligeti cseppkőbarlang és Denevér múzeum (www.abaligetibarlang.hu) 
- további programok: www.laterum.hu/motel/programajanlat 
 
Ár:  
Szállásár: 3.700.-Ft/fő/éj + idegenforgalmi adó 18 éves kortól (350.-Ft/fő/éj) 
Étkezések: 
Tányéros reggeli: 1.000.-Ft/fő/alkalom 
Főétkezés (ebéd vagy vacsora) – 2 fogásos: 1.400.-Ft/fő/alkalom 
Főétkezés (ebéd vagy vacsora) – 3 fogásos: 1.700.-Ft/fő/alkalom 

Az ár min. 15 fő esetén, 2016. április 01. - szeptember 30. között érvényes. 

 



Laterum Hotel*** Pécs 
7633 Pécs, Hajnóczy József u. 37-39. 

Telefon: 72/252-113;  Fax: 72/252-131 
Web: www.laterumhotel.hu; E-mail: laterum@laterum.hu 

 

2/ LATERUM HOTEL PÉCS ajánlata: 
szállás 4.700 Ft/fő/éj áron (+ ifa) 

+ igény szerint teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora) is igényelhető 

 
Ajánlott programok: 
-  Városnézés Európa Kulturális Fővárosában akár kisvonattal (www.pecsikisvonat.hu) 
-  Zsolnay Negyed kiállításai (www.zsn.hu) 
-  Labor – Interaktív varázstér – élő fizika óra (www.zsolnaynegyed.hu/labor_interaktiv_jatszohaz) 
-  Kodály Központ által kínált koncertek (www.kodalykozpont.hu) 
-  Kirándulás a Mecseken, Tv-torony (www.tvtoronypecs.hu) 
-  Csapatépítés a MecsExtrém parkban (www.mecsextrem.hu) 
-  Pécs környéki látnivalók: Orfűi tó, Abaligeti cseppkőbarlang, Siklósi vár, Villányi 
szoborpark, Harkány stb. 
- Pécsi Állatkert – várható nyitás: 2016. tavasz 
 
További programötletek és link gyűjtemény: http://laterumhotel.hu/hu/programok/1 

Elhelyezés:  kényelmes 3 csillagos 3 - 4 fős szobákban (fürdőszoba, tv, hűtőszekrény) 

Ár:  
Szállásár: 4.700.-Ft/fő/éj + idegenforgalmi adó 18 éves kortól (400.-Ft/fő/éj) 

Étkezések: 
Tányéros reggeli: 800.-Ft/fő/alkalom 
Főétkezés (ebéd vagy vacsora) – 2 fogásos: 1.200.-Ft/fő/alkalom 
Főétkezés (ebéd vagy vacsora) – 3 fogásos: 1.500.-Ft/fő/alkalom 
 

Az ár min. 15 fő esetén, 2016. április 01. - november 30. között érvényes. 
 
Kísérő tanárok illetve a sofőr részére külön szobát biztosítunk csoport áron. 
 
További kedvezmények: 
 

Menü ebéd lehetőség a Hotel Éttermében illetve a Zsolnay Kulturális Negyed, Kodály 
Központ, Tudásközpont közelében, szintén a Laterum Kft. által működtetett Új Police 
Étteremben: mindkét helyszínen három féle napi menüből lehet választani 850 Ft/fő áron. 
 
A helyi uránvárosi buszpályaudvar mellett található a szállodánk, így a belváros, a legtöbb 
programhelyszín valamint a távolsági buszpályaudvar és a vasúti pályaudvar is könnyedén 
megközelíthető. 
 
Szeretettel várjuk Önöket Pécsett és Orfűn! 
 
Pécs, 2016. 01. 18. 
 
             Pataki Zita 
   értékesítési vezető 


