
Szálláshely információs lap 

A versenyközponthoz legközelebb található 3 csillagos hotelben (Révész 

Hotel és Étterem) a verseny ideje alatt az alábbi szobák kedvezményes áron 

vehetők igénybe. Szállásfoglalási igényedet a nevezés kitöltésekor tudod 
jelezni. 

 

Elérhető szobák:   

 Superior Standard+  Standard  
Szoba 1 fő részére 2 db 

13 db 
(1 franciágyas, 12 külön ágyas) 

7 db 
(1 franciaágy, 6 külön) 

Szoba 2 fő részére 4 db 
(1 franciágy, 3 külön ágy) 

Szoba 3 fő részére 1 db 
 (francia+külön) 

2 db 
 (1 külön, 1 francia+külön) 

- 

 

 Superior  Standard+  Standard  
Szoba 1 fő részére 18.000.- Ft 16.200.- Ft 14.400.- Ft 
Szoba 2 fő részére 25.200.- Ft 22.500.- Ft 20.700.- Ft 
Szoba 3 fő részére 29.700.- Ft 27.000.- Ft - 

 
A fenti árak egyaránt szobánként és éjszakánként értendők, tartalmazzák az ÁFA-t, de nem tartalmazzák az 
idegenforgalmi adót, melynek értéke jelenleg 0.- Ft / fő / éj. (A veszélyhelyzet végével körülbelül 450.- Ft / fő / éj) 
A szobák saját fürdőszobával rendelkeznek, klimatizáltak, illetve LED Tv-vel, hűtővel és a fürdőszobában 
hajszárítóval is felszereltek. 
 
Ellátás:  

• látványban tálalt büféreggeli (szobaár tartalmazza)  

• félpanziós ellátás: 4.500.- Ft / fő / alkalom (tartalma: három fogásos vacsora, ital nélkül)  
 
Szállodában igénybe vehető térítésmentes szolgáltatások:  

• Vezeték nélküli internet a szálloda egész területén.  
• Ingyenes, zárt, őrzött parkoló, előfoglalás nem szükséges.  
• Svédasztalos reggeli.  
• Rosa Spa részleg használata (infraszauna, finn szauna, sókabin, gőzfürdő, napozóterasz).  

 
Foglalás módja:  
Szállásfoglalási igényedet a nevezés kitöltésekor tudod jelezni. Ott majd kérlek írd meg nekünk a lefoglalni kívánt 
szobák kategóriáját és számát, valamint, hogy hány főre foglalod a szobákat. 
 
Fizetés módja:  
Helyszínen készpénzzel vagy bankkártyával (Visa, Maestro, Mastercard) valamint SZÉP- kártyával (OTP, K&H, MKB)  

 
Lemondási feltételek:  

• A szolgáltatás igénybevétele előtti 14-20. napon a foglalási díj 50%-a,  
• a szolgáltatás igénybevétele előtti 8-13. napon a foglalási díj 70%-a,  
• a szolgáltatás igénybevétele előtti 0-7. napon, ill. meg nem jelenés esetén a foglalási díj 100%-a fizetendő 

kötbérként. 



 

Standard szoba 2 fő részére (15 m3): 

 
 
Standard+ szoba 2 fő részére (18 m3): 

 
 
Superior szoba: 

 



Szállás az Egyetemen (Multifunkciós épület): 
 
A Multifunkciós épületben a lakóegységek apartman jellegűek, egy előtérből nyílik 2 szoba, a fürdőszoba és a 

mellékhelység. A szobák két ágyasak, tanulóasztalokkal, könyvespolccal, szekrénnyel, internet- és kábelTV 
csatlakozási lehetőséggel felszereltek. A szobák külön-külön zárhatóak, így külön is van lehetőség azok bérlésére. A 

kollégiumban Wifi hálózat működik, azonban a kollégium nem klimatizált!  

Minden folyosóhoz tartozik teakonyha, ahol rezsókat, mikrohullámú sütőket és beépített sütőket használhattok. A 

konyhák azonban semmilyen konyhai eszközt nem tartalmaznak. 

Apartman felszereltsége: 
1 fürdőszoba, 1 wc, 2 db szekrény, 1 db hűtő 

Szoba felszereltsége: 
2 db ágy párnával és paplannal, 2 db íróasztal, 2 db szék, 4 db fali polc, 2 db szerkény 

További szolgáltatások: 

 büfé, 

 kondicionáló terem, 

 mosási lehetőség. 

Díjak: 

 9440 Ft/szoba/éj+IFA 

 

 


