SZÁLLÁSOK
Hotel Claudius
9700 Szombathely
Bartók Béla krt. 39
Mobil: +36 20 487-8177
Tel: 94/313-760
Fax: 94/314-771
www.claudiushotel.hu
Szobatípus: standard kétágyas szobában vagy
standard szobában egyágyas elhelyezéssel – igény szerint
Ár:

17. 200,-Ft/standard kétágyas szoba/ éj
13. 800,- Ft/standard szoba egyágyas elhelyezéssel/ éj
- egyedi kedvezményes árak -

Az ár tartalmazza az ÁFA-t, a büféreggelit, szauna, pezsgőfürdő, fitneszterem, Internet
(WIFI) használatát, parkolási lehetőséget.
Az idegenforgalmi adó 420,-Ft/ fő/ éj. (18 éven aluli vendégeinknek nem számítunk fel
idegenforgalmi adót)
A szobát az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és a távozás napján 11 óráig szíveskedjenek
elhagyni.
Fizetési mód: a vendégek által a helyszínen készpénzzel vagy hitelkártyával
Lemondási feltételek:
Egyéni vendégek esetében az érkezés előtt 2 nappal történő szóbeli vagy írásbeli lemondás
kötbérmentes lemondásnak számít. Az érkezés előtt 2 napon belüli lemondás, vagy meg nem
jelenés esetében 1 éjszakai nettó szobaár fizetendő kötbérként a mindenkori megrendelő
alapján.

Park Hotel Pelikán
9700 - Szombathely, Deák F. u. 5.
Tel.: + 36 94 513 800
Fax: + 36 94 513 801
E-mail: info@hotelpelikan.hu
www.hotelpelikan.hu
Szobatípus:

6 db egyágyas szoba, és
20 db kétágyas szoba

Árak:

18.700,- Ft / szoba / éjszaka 1 fős igénybevétellel
24.000,- Ft / szoba / éjszaka 2 fős igénybevétellel
- egyedi kedvezményes árak -

Fizetés módja:

vendégek által a helyszínen készpénzzel vagy

hitelkártyával
A szobaár tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, a szálloda wellness szolgáltatásainak
(fedett uszoda, pezsgőfürdő, finn-, és infra szaunák, sókamra) korlátlan használata,
fürdőköpeny bekészítés, korlátlan szélessávú internetcsatlakozási lehetőség, ingyenes parkoló
használat, áfa.
A fenti, 26 db szobát 2012. október 26-ig tartjuk opcióban a rendezvény vendégei részére.

Martineum Felnőttképző Akadémia
9700 Szombathely, Karmelita u. 1.
Tel: 94-514340
Fax:94-514341
e-mail: akademia@martineum.hu
www.martineum.hu

Szobatípus:
egyágyas (zuhanyozó + WC)
Kétágyas (zuhanyozó + WC)
Háromágyas (zuhanyozó + WC)

Szállásdíj
5.500 Ft./szoba/éj
8.600 Ft./szoba/éj
12.000 Ft./szoba/éj

A szállásdíj a reggeli árát tartalmazza. Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő: 420
Ft/fő/éjszaka.

