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Veszprémi Diákotthon Kft. 
8200 Veszprém, József Attila u. 34/2. 
Adószám: 13384296-2-19 

 
 

Pannon Egyetem Mérnöki Kar 
Környezettudományi Intézet 
Dr. Pósfai Mihály részére 
 

 
 
 

 
ÁRAJÁNLAT 

 
Téli Ásványtudományi Iskola résztvevői számára 

2020. 01.17-18. 
 
 
 
Szálláshely neve:  „Hostel Magister”  
                               (2006-ban átadott modern egyetemi diákhotel) 
 
Szálláshely címe:  8200 Veszprém, József Attila u. 34/2. 
 
Elhelyezés:   2 ágyas fürdőszobás-minikonyhás lakóegységekben 
                     (minden szobában hűtőszekrény, mikrohullámú sütő) 
 
Szállásdíj:   egyedi kedvezményes ár: 
                  kétfős elhelyezésben:  5 600,- Ft/fő/éj  
                   egyfős elhelyezésben: 8 400,- Ft/fő/éj  
 
A szállásdíj az általános forgalmi adót tartalmazza, az idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül fizetendő. 
Idegenforgalmi adó:  500,- 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, info@hostelmagister.hu e-mail címen a Téli Ásvány- 
   tudományi Iskolára való hivatkozással. 
 
Reggeli lehetőség:       a Magister Büfében   
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A szoba elfoglalása:  az érkezés napján 13 órától 
A szoba átadása:  a távozás napján reggel 10 óráig 
 
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 szolgálják a vendégek kényelmét. A földszinti 240 főt 
befogadó, modern technikával felszerelt légkondicionált 
rendezvényterem ideális helyszínt kínál konferencia- és egyéb 
rendezvények    igényes lebonyolításához.  

 
 
Megközelítés 

x személygépkocsival a külső körgyűrű (8-as főút) „tapolcai” leágazója felől a József A. u. felé 
x vasútállomásról, autóbusz pályaudvarról, belvárosból a 4-es helyi járatú autóbusszal 
x belvárosból 15-20 perc séta 

Ingyenes parkolási lehetőség 
x 200 férőhelyes zárt parkolónkban, mely autóbuszok fogadására is alkalmas 

Szállásfoglalás:  
x Tel: +36/88 623 000, Fax: +36/88 623 009                                                
x E-mail: info@hostelmagister.hu 
x Web: www.hostelmagister.hu                         

                                                   
 
 
 Veszprém, 2019.12.09.                               
 
                                                                                                             Kepesné Vörös Marianna 
                                                                                                                 kollégiumi-igazgató 


