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ÁRAJÁNLAT 

 

 

A Pannon Egyetem Limnológia Intézeti Tanszék  

 szervezésében megrendezésre kerülő 

Magyar Ökológus Kongresszus résztvevői elhelyezésére 

2015. augusztus 12-14 (2éj) 

 

 
Ajánlott szálláshely neve, címe: „Hotel Magister” 8200 Veszprém, József Attila u. 34/2. 

(a Pannon Egyetem felső Kampusza melletti modern egyetemi diákhotel) 

 

Elhelyezés: igény szerint 2 ágyas vagy 2x2 ágyas fürdőszobás (zuhanyzós) lakóegységekben 

A szobák TWIN típusúak, az ágyak nem összetolhatók. Minden szobában hűtőszekrény és 

mikrohullámú sütő. A 2x2 ágyas lakóegységek 2 db kétágyas szobájához egy közös fürdőszoba 

tartozik, a szobák a folyosóról külön bejáratúak. 

 
Szállásdíj (egyedi kedvezményes) 1 főre, egy éjszakára  

 2 ágyas, kétfős elhelyezés:  4 600 Ft/fő/éj  

 2 ágyas, egyfős elhelyezés: 6 900 Ft/fő/éj  

 2x2 ágyas lakóegységben:   4 000 Ft/fő/éj (lakóegységenként 3-4 fő esetén) 

 
A szállásdíj az általános forgalmi adót tartalmazza, az idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül fizetendő. 

Áraink előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, amennyiben a hatályos ÁFA törvényben rögzített adómértékben 

változás történik. 

Idegenforgalmi adó: 400,- Ft/ fő/éj (18 éves kortól) 
Az idegenforgalmi adó rendeletben meghatározott összege változhat. 

 

Fizetés: érkezéskor, készpénzben, magyar forintban vagy bankkártyával a diákhotel 

recepcióján. SZÉP kártyát elfogadunk! 

 

Foglalás: egyénileg írásban, elérhetőségeink valamelyikén a MÖK rendezvényre való 

hivatkozással. 

 

Fenti kedvezményes árainkat korábbi érkezés és későbbi távozás esetén is fenntartjuk a 

Kongresszus résztvevői és kísérőik számára 

 

 

A szoba elfoglalása: az érkezés napján 10 órától 

A szoba átadása: a távozás napján reggel 10 óráig 
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Szálláshely rövid bemutatása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pannon Egyetem Felső Kampuszán, a városközponthoz közel, csendes kertvárosi környezetben 

igényesen berendezett 2 ágyas és 2x2 ágyas fürdőszobás-minikonyhás apartmanokkal várjuk 

kedves vendégeinket. Szintenként társalgó televízióval, közös konyha, 24 órás recepció szolgálat, 

a földszinten kondicionálóterem, büfé-kávézó, kávé- és ital automaták szolgálják a vendégek 

kényelmét. A földszinti 240 főt befogadó, modern technikával felszerelt légkondicionált 

rendezvényterem ideális helyszínt kínál konferencia- és egyéb rendezvények    igényes 

lebonyolításához.  
 

Megközelítés 

 személygépkocsival a külső körgyűrű (8-as 

főút) „tapolcai” leágazója felől a József A. u. 

felé 

 vasútállomásról, autóbusz pályaudvarról, 

belvárosból a 4-es helyi járatú autóbusszal 

 belvárosból 15-20 perc séta 

Ingyenes parkolási lehetőség 

 200 férőhelyes zárt parkolónkban, mely 

autóbuszok fogadására is alkalmas 

Szállásfoglalás:  

 Tel: +36/88 623 000, Fax: +36/88 623 009                                                

 E-mail: info@hotelmagister.hu 

 Web: www.hotelmagister.hu                         
                                                   

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre elérhetőségeinken, valamint ajánljuk szíves 

figyelmükbe honlapunk (www.hotelmagister.hu) képgalériáját, ahol további képeket talál 

szálláshelyünkről. 

 

                                      

 

 

 Veszprém, 2015. 02. 03                                                                    Kepesné Vörös Marianna 

                                                                                                                 Kollégiumi-igazgató 

http://www.hotelmagister.hu/

