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Hunguest Hotel Forrás****SUPERIOR 

Gyógy- és Wellness Szálloda 

6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u.16-24. 

A kongresszus helyszíne. 

A légkondicionált szálloda 196 szobája között kétágyas szobák, összenyitható szobák, 

mozgáskorlátozott vendégeknek speciálisan kialakított akadálymentes szobák, apartmanok és luxus 

lakosztályok egyaránt megtalálhatóak. Az apartmanok és lakosztályok egy része jacuzzival és/vagy 

kandallóval felszerelt. 

A szobák felszereltsége: klíma, LCD TV,  vezeték nélküli (WIFI) internet, minibár, szobai széf, 

hajszárító. 

Szobaárak 
Kétágyas szoba 1 fő részére:                 24 000 Ft/fő/éj 
Kétágyas szoba 2 fő részére:                 16 900 Ft/fő/éj 
Kétágyas szoba pótággyal 3 fő részére: 14 800 Ft/fő/éj 
 
Az ár tartalmazza a szállás, a büféasztalos reggeli, a szálloda csendes wellness és a szomszédos Napfényfürdő 
Aquapolis Élményfürdő használatát, az IFA és az ÁFA költségét. 
 
Parkolás: 
A kongresszus vendégei a szálloda melletti fürdőkomplexum alatti mélygarázsban tudnak 
parkolni. 
Költsége: 2 100 Ft/szgk/nap. 
Kérjük, regisztrációkor jelezze parkoló igényét! 
A közeli utcákban díjmentes a parkolás. 

 

 

 

http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/szeged/hunguest_hotel_forras/bemutatkozas/szobainformacio/


Wellness 

A szálloda területén, a fürdő részeként egy kifejezetten zajmentes, relaxációs zóna, az ún. 

csendes wellness várja a pihenni vágyókat. A nyugodt környezetben történő pihenést és 

kikapcsolódást nagymértékben elősegíti, hogy a fürdő e területét kizárólag 16 év feletti 

vendégek vehetik igénybe. 

  

Napfényfürdő Aquapolis 

A Napfényfürdő Aquapolis Szeged wellness-, gyógy- és fürdőkomplexumot egy folyosó köti össze 

a hotellel, lehetőséget biztosítva ezzel arra, hogy a vendégeik bármilyen évszakban és időjárási 

körülmények között kényelmesen megközelíthessék a 4400 m2 vízfelülettel, Európa leghosszabb, 

éves üzemelésű vízicsúszdájával rendelkező vízivárost.  

Az egykori Ligetfürdő helyén, a Belvárosi híd újszegedi oldalán 2010 tavaszán épült komplexum a 

régió életében kiemelkedő jelentőséggel bír. A fürdő 2015-ben ismét elnyerte  a Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóságtól a Fogyasztóbarát Vállalkozás díját, majd  a Magyar Fürdőszövetség 

minősítő bizottsága öt csillagra értékelte mind a fürdőt, mind pedig a gyógyászati részleget. 

  

 

 
 
 



Hotel Bella*** 
H-6724 Szeged, Pacsirta u. 31. 
 
Gyalogosan kb. 30 perc sétára található a konferencia helyszíne. 
 
Taxival a közlekedés a Forrás Hotelbe kb. 1300-1500 Ft, 4 fő részére egy buszjegy ára. 
További közlekedéssel kapcsolatos információkat a „Hasznos információk, Közlekedés” címszó 

alatt talál. 

2002-ben nyílt Hotel Bella*** szálloda Szeged belvárosának kapujában – Budapest felől érkezve a 
Kossuth Lajos sugárúton, a Rókusi templommal szemben, a Mars téri buszpályaudvar közvetlen 
közelében – található. Az emeletekre lift segíti a feljutást. Modern, kényelmes klimatizált 
szobáihoz tusolóval ellátott fürdőszoba, minibár, TV, telefon, vezeték nélküli internet és erkély is 
tartozik. A szálloda szobái nemdohányzók! 
 
Szobaárak: 
Egyágyas szoba:                         13 500 Ft/fő/éj: 
Kétágyas szoba 2 fő részére:        8 700 Ft/fő/éj 
Háromágyas szoba 3 fő részére:  7 500 Ft/fő/éj 
 
A szállás ár tartalmazza a büféreggelit, ÁFÁ-t, IFÁ-t. 
 
Parkolás: 
A kongresszus résztvevőinek a szálloda zöld övezetű, pázsitos udvara mellett az autóknak 
ingyenes udvari zárt parkolót biztosítanak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Maya Panzióban már nem tudunk szobát biztosítani, mert betelt. 

 

Maya Panzió 

6725 Szeged, Népkert sor 1. 

2 perc sétára található a kongresszus helyszínétől. 
 

A panzió 2015. januárjában nyitotta meg kapuit, a Napfényfürdő Aquapolis bejáratával szemben. 
A szobák klimatizáltak, többségéhez erkély tartozik. Minden szobában ingyenes WIFI internet és 
síkképernyős televízió áll a vendégek rendelkezésére. A fürdőszobák zuhanykabinnal, 
törölközőkkel és kozmetikumokkal felszereltek. 
A lakosztályok egyik szobájában társalgó - kihúzható kanapéval, másikban hálószoba franciaággyal 
vagy két külön ággyal várja a vendégeket. 
Az apartmanok mindegyike amerikai konyhás nappalival, külön franciaágyas hálószobával 
felszerelt.  
A nappaliban kihúzható kanapé található. 
 
Szobaárak: 
Kétágyas szoba 1 fő részére: 16 500 Ft/fő/éj 
Kétágyas szoba 2 fő részére: 10 000 Ft/fő/éj 
Apartman 3 fő részére:           9 000 Ft/fő/éj 
 
A szállás ár tartalmazza a büféreggelit, ÁFÁ-t, IFÁ-t. 
 
Parkolás: 
A panzió 10 parkolóhelyes kamerákkal felszerelt zárt udvarral rendelkezik, melyet a vendégek 
díjmentesen, a parkolóhelyek szabad kapacitásának függvényében vehetnek igénybe. 
A panzió utcájában a parkolás ingyenes, az épület előtti parkolóhelyek kamerával őrzöttek. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZÁLLÁSFOGLALÁS  
 
A szervezőiroda vállalja a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. Kérjük, pontos 
igényüket egyértelműen jelöljék be a regisztrációkor. A szállást csak a 2017. július 27-ig 
beérkezett megrendelés esetén tudjuk garantáltan biztosítani. Két- vagy többágyas 
elhelyezés esetén, kérjük a szobatárs(ak) nevét – a vele történt előzetes egyeztetést 
követően – feltüntetni. A szállásigényeket a jelentkezések beérkezésének sorrendjében 
tudjuk kielégíteni! A „Club Service” Kft. részletes visszaigazolást küld Önnek a 
megrendelt szolgáltatásokról. 
 
 
 


