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Udvarhelyszéken már nem kell 
bemutatni a Pávát – az évti-
zedes múltra visszatekintő 

épület két éve ment át nagyszabású 
változáson, azóta megújult szobák-
kal és tágas wellnessrészleggel vár-
ja a pihenni vágyókat. Ehhez társul 
egy olyan étterem, amely nemcsak 
Székely udvarhelyen számít különle-
gesnek, de a konyhai csapat országos 
versenyeken is átütő sikereket ért el, 
illetve az anyaországi gasztronómiai 
élet meghatározó alakjai is megfor-
dultak itt. A hagyomány tisztelete és a 
modernnel való elegyítése, a helyi ter-
melőkkel és vendégekkel való szoros 
kapcsolat sokak elismerését vívta ki.

Aztán 2020 májusában újabb for-
dulatot vett a Páva élete, hiszen két 
újabb helyszín vette fel a Páva nevet, 
és így már bátran beszélhetünk Páva 
családról. Az egykori Petőfi  Panzió, 
ma Páva City Székelyudvarhely köz-
pontjában, a Székelytámadt-vár köz-

vetlen közelében várja mindazokat, 
akik a történelmi utcákon, a város 
szívében szeretnének megszállni, 
közel mindenhez. A Páva City ideális 

helyszín kis családoknak, üzleti uta-
zóknak, illetve bárkinek, akinek az a 
legfontosabb, hogy a városközpont-
ban szálljon meg.

A harmadik helyszín Székelyud-
varhelytől mintegy 15 kilométerre, 
a vadregényes Deságban, hegyi 
környezetben, egy erdő szélén vár-

ja a kalandvágyókat. A Páva Deság 
több mint panzió, hiszen természet-
közeli elhelyezkedésével, hatalmas 
rendezvénytermével, szabadtéri 
tűzhelyével, nyárikertjével, tágas 
udvarával és tucatnyi szobájával 
ideális választás lehet nagy baráti 
társaságoknak, ha el szeretnének 
vonulni a város zajától kikapcso-
lódni vagy egy székelyföldi csil-
lagtúra bázisát keresik. De szintén 
ideális választás csapatépítő tré-
ningek, vállalati bulik helyszínéül, 
hiszen nemcsak egy szálláshelyet 
biztosítunk, hanem bármit, ami 
elengedhetetlen kelléke egy ilyen 
hétvégének, mindezt igényre és tár-
saságra szabva.

A Páva ma már több mint szállás – 
partnereinknek köszönhetően napról 
napra bővül programkínálatunk is. 
Ha a szállás, a gasztronómiai élmé-
nyek és a wellnessben való kikapcso-
lódás mellett vadvízi evezésre, hegyi 
túrára, medvelesre, pálinkafőzde-lá-
togatásra és pálinkakóstolásra vagy 
éppen egy kézműves sajtkészítő csa-
lád életébe való betekintésre vágysz, 
akkor jó helyre jöttél.

Lehetőségeidnek szinte csak a fan-
táziád szab határt – válaszd ki, hol 
töltöd a következő hétvégéd, mondd 
el, hogyan szeretnél kikapcsolódni, a 
többit pedig bízd ránk! Hiszen beszél-
jük a kikapcsolódás nyelvét.
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Páva – beszéljük a kikapcsolódás nyelvét
• Három helyszínen 
több mint 100 férőhely-
lyel, két étteremmel, 
kis és nagy wellnes-
sel, városközpontban, 
város szélén és az erdő 
mellett – bármi legyen 
az utazásod célja, a 
Pávánál teljesülni fog.

A Páva Kert rendszeresen 
helyszíne változatos 
gasztronómiai és kulturális 
rendezvényeknek is 
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