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SZÁLLÁSFOGLALÁS  
 
A szervezőiroda vállalja a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. Kérjük, pontos igényüket 
egyértelműen jelöljék be a regisztrációkor. A szállást csak a 2019. május 20-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. 

 
A SZÁLLÁSHELYEK BETELTEK, SZOBAFOGLALÁS EGYÉNI ÚTON 
LEHETSÉGES. 
 
SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

 

Hotel Lycium**** – Kölcsey Központ 

4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3. 

A kongresszus helyszínén található a szálloda. 

A KONGRESSZUS HELYSZÍNÉN MÁR NEM TUDUNK SZÁLLÁST BIZTOSÍTANI, A SZOBÁK 

BETELTEK. 

 

A szálloda a régióban egyedülálló üzleti és konferenciakomplexumban, a Kölcsey Központ 
épületegyüttesében található. A Hotel Lycium Debrecen szívében épült fel, a Nagytemplom és 
a Déri Múzeum közvetlen szomszédságában. 
A légkondicionált szálloda kétágyas, nemdohányzó szobákkal és apartmanokkal várja a 
vendégeket, melyek mind berendezésükben, mind szolgáltatásainak színvonalában tökéletesen 
megfelelnek a vendégek elvárásainak. 
 
Szobaárak: 
Szoba 1 fő részére: 25 300 Ft/szoba/éj 
Szoba 2 fő részére: 29 200Ft/szoba/éj (14 600 Ft/fő/éj) 
Apartman 1 fő részére 31 300 Ft/szoba/éj 
Apartman 2 fő részére 37 100 Ft/szoba/éj (18 550 Ft/fő/éj) 
Apartman 3 fő részére 45 900 Ft/szoba/éj (15 300 Ft/fő/éj) 
Apartman 4 fő részére 48 700 Ft/szoba/éj (12 175 Ft/fő/éj) 
 
Az árak tartalmazzák a szállás, a büféasztalos reggeli, a wellness részleg használata, az IFA és az ÁFA költségét. 

 
Parkolás: 
A Kölcsey Központ mélygarázsában, a Hotel Lycium vendégei részére elkülönített 
parkolóhelyeken 2 300 Ft/szgk/éj. 
 

Wellness 

A Hotel Lycium**** közel 400 m2-es wellness részlege a szálloda legfelső szintjén található, 

különleges kilátást nyújtó környezetben. A wellness részleg szolgáltatásai: medence, jakuzzik, 

hagyományos és aromaterápiás szaunák, infrakabin, merülő medence. 
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EGYÉB SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

 

Hotel Óbester**** 

4026 Debrecen, Péterfia u. 49. 

 

MÁR NEM TUDUNK SZÁLLÁST BIZTOSÍTANI, A SZOBÁK BETELTEK. 

 

15 perc sétára a rendezvény helyszínétől. 

 

A Hotel Óbester igazi kuriózum Debrecen szállodái között, amely a történelmi belvárosban 
található. A szálloda a világ első huszárszállodája, nevét a leghíresebb magyar huszárról, Simonyi 
Óbesterről kapta. A Hotel egyedi berendezései, kiállított tárgyai, a huszárvilágot varázsolják elő a 
régmúltból. 
A szálloda superior kétágyas szobákkal várja kedves vendégeit. A hotel szobái telefonnal, LCD 
televízióval, Pay TV rendszerrel, széffel, minibárral, egyénileg szabályozható klímával, 
zuhanyzóval, hajszárítóval és ingyenes Wi-Fi internet hozzáféréssel felszereltek.  
 
Szobaárak: 
Szoba 1 fő részére:   21 900 Ft/szoba/éj 
Szoba 2 fő részére:   26 200 Ft/szoba/éj (13 100 Ft/fő/éj) 
Szoba 3 fő részére pótággyal: 34 500 Ft/szoba/éj (11 500 Ft/fő/éj) 
  
Az árak tartalmazzák a szállás, a büféasztalos reggeli, a wellness részleg használata, az IFA és az ÁFA költségét. 

 
Parkolás: 
Zárt parkoló áll a vendégek rendelkezésére, melyet a szálloda vendégei térítésmentesen vehetnek 
igénybe. 
 

Wellness 

A szálloda wellness és fitness részlegének szolgáltatásai között megtalálható a finn szauna, 
infraszauna, jakuzzi, szolárium, sóbarlang, és kardio gépekkel felszerelt fitness terem. 
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Malom Hotel**** 

4027 Debrecen, Böszörményi út 1. 

 

MÁR NEM TUDUNK SZÁLLÁST BIZTOSÍTANI, A SZOBÁK BETELTEK. 

 

8-10 perc sétára a rendezvény helyszínétől. 

 

A magyar motívumkincsekkel ötvözött kortárs enteriőr tökéletes pihenést kínál. Exkluzív, 

igényesen kialakított lounge és bár vendégeink könnyed kikapcsolódását szolgálja. A pazarul 

berendezett étteremben a magyar gasztronómiai kultúra remekei élvezhetők a legjobb hazai borok 

és pálinkák társaságában. Debrecen frekventált részén található a Malom Hotel, mely a 

polgárváros legújabb pihenőkomplexumának számít. 

 

Szobaárak: 
Szoba 1 fő részére:   19 300 Ft/szoba/éj 
Szoba 2 fő részére:   26 700 Ft/szoba/éj (13 350 Ft/fő/éj) 
Szoba 3 fő részére pótággyal: 33 000 Ft/szoba/éj (11 000 Ft/fő/éj) 
 

Az ár tartalmazza: a szállás költségét büféreggelivel, az ÁFA-t és az idegenforgalmi adót. 

 

Parkolás: 

A szálloda zárt parkolójának használata korlátozott számban ingyenes. 
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Centrum Hotel***superior 

4026 Debrecen, Kálvin tér 4. 

 

MÁR NEM TUDUNK SZÁLLÁST BIZTOSÍTANI, A SZOBÁK BETELTEK. 

 

8-10 perc sétára a rendezvény helyszínétől. 

 

A Centrum Hotel*** 65 szobájával, Debrecen óvárosának központjában várja vendégeit, a 
Református Nagytemplom és a kulturális rendezvények színhelyéül szolgáló főtértől mindössze 
50 méterre. 
A szobákat a szálloda kategóriáján lényegesen túlmutató szobaméret – 29 négyzetméter – és 
technikai színvonal jellemzi. A legmodernebb technikai eszközökkel felszereltek – 102 cm-es full 
HD televízió, szobai széf, ledes hangulatvilágítás, teljes WiFi lefedettség, telefon, minibár, 
fokozottan hang- és hőszigetelt nyílászárók, egyedi dizájnos bútorzat.  
 
Szobaárak: 
Szoba 1 fő részére:   23 300 Ft/szoba/éj 
Szoba 2 fő részére:   27 400 Ft/szoba/éj (13 700 Ft/fő/éj) 
Szoba 3 fő részére pótággyal: 37 000 Ft/szoba/éj (12 333 Ft/fő/éj) 
 
Az árak tartalmazzák a szállás, a büféasztalos reggeli, az IFA és az ÁFA költségét. 
 
Parkolás: 
A vendég a recepción bemondja a rendszámát, s a recepciós kiállítja a parkolójegyet, ami érvényes 
az érkezés napjától az utazás napja estig. A gépkocsi belső szélvédőjére ki kell helyeznie a 
parkolójegyet, hogy ne büntessék meg a vendéget. 
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Belvárosi Panzió 

4025 Debrecen, Bajcsy Zsilinszky Endre u. 60. 

 

MÁR NEM TUDUNK SZÁLLÁST BIZTOSÍTANI, A SZOBÁK BETELTEK. 

 

8-10 perc sétára a rendezvény helyszínétől. 

 

A családias hangulatú Belvárosi Panzió Debrecen belvárosában, a főtértől kb. 500 méterre a Cívis 
Grand Hotel Aranybika melletti Bajcsy Zsilinszky utcában található. 
Az igényesen kialakított épületben egy-, két-, háromágyas szobák és egy apartman áll a 
konferenciákra érkező érdeklődők, látogatók rendelkezésére. A szobák igényesen berendezett 
saját fürdőszobával, keményfa bútorokkal, bio matracokkal vannak berendezve. A szobákban TV 
és hűtőszekrény szolgálja a vendégek kényelmét.  
 
Szobaárak: 
Szoba 1 fő részére:  12 000 Ft/szoba/éj 
Szoba 2 fő részére:  18 300 Ft/szoba/éj (9 150 Ft/fő/éj) 
Szoba 3 fő részére:  24 700 Ft/szoba/éj (8 233 Ft/fő/éj) 
Szoba 4 fő részére:  27 600 Ft/szoba/éj (6 900 Ft/fő/éj) 
 
Az árak tartalmazzák a szállás, a reggeli, az IFA és az ÁFA költségét. 
 
Parkolás: 
A panzió zárt parkolójában, díjmentesen. 

            


