
Tájékoztató a konferencián való részvétel lehetőségeiről 

A konferencia támája: A szabadidő szerepe a turizmusban 

Időpont: 2020. február 28. - március 01. 

Helyszín: Erzsébet Park Hotel – Parádfürdő, Kossuth út 372. 
https://erzsebetparkhotel.hu/ 

Részvétel 2 éjszakai szállás igénybevételével (pénteki és szombati szállással) 46500 Ft 
(A regisztráció a következőket tartalmazza:  
- február 28-án vacsora, szállás, esti sport program, esti közösségi program 
- február 29-én az előadásokon való részvétel, reggeli, ebéd, vacsora, büfészolgáltatás, szállás, esti sport-és 
közösségi program 
- március 1-én az előadásokon való részvétel, reggeli, ebéd és büfészolgáltatás csomagja)  

 
Részvétel 1 éjszakai szállás igénybevételével (péntek) 27000 Ft 
(A regisztráció a következőket tartalmazza:  
- február 28-án vacsora és a szállás; esti sport program, esti közösségi program 
- február 29-én az előadásokon való részvétel reggeli, ebéd és a büfészolgáltatás csomagja)  
 

Részvétel 1 éjszakai szállás igénybevételével (szombat) 33500 Ft 
(A regisztráció a következőket tartalmazza:  
- február 29-én az előadásokon való részvétel, ebéd, büfészolgáltatás, vacsora, esti programok és szállás; 
- március 1-én az előadásokon való részvétel reggeli, ebéd és a büfészolgáltatás csomagja) 

 
Részvétel, szállás nélkül 2 napra 20000 Ft 
(A regisztráció tartalmazza:  
- az előadásokon való részvétel, az ebéd és büfészolgáltatás csomagja a konferencia két napján) 

 
Részvétel 1 napra 

szombat 14000 Ft 
 vasárnap 8500 Ft 

(A regisztráció tartalmazza:  
-az előadásokon való részvétel, az ebéd és büfészolgáltatás csomagja az adott napon.) 

 
Fenti árak kétágyas szobában történő elhelyezésre vonatkoznak, egyágyas felár 8000 Ft/éj! 
A fenti csomagárak tartalmazzák a szálloda mindkét wellness részlegének használatát 
(úszómedence, ülőmedence, élménymedence, 2 pezsgőfürdő, 2 finn szauna, infra szauna, 
fényterápiás aromakabin, sókabin, fény-és aromaterápiás gőzkabin). 
Fenti árak tartalmazzák az idegenforgalmi adót. 

 
A szobákat érkezés napján 15 órától lehet elfoglalni, távozás napján pedig 10 óráig kell elhagyni. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vonatkozó jogszabályok és a szálloda házirendje nem engedi szeszes italok 
bevitelét és azok fogyasztását a szálloda területén!  
 
Jelentkezési határidő: 2020. február 14. péntek  

Amennyiben jelentkezett a konferenciánkra, de mégsem tudna részt venni, akkor azt legkésőbb február 14-ig 
kérjük, hogy jelezze szövetségünknek! Ennek hiányában, vagy ezt követő jelzés esetén a fizetési 
kötelezettségeket áthárítjuk. 

Lemondási feltételek: 

• érkezés előtt 6-4 nappal - a megrendelt szolgáltatás 75 %-a, 

• érkezés előtt 3 nappal, illetve lemondás elmaradása esetén - a megrendelt szolgáltatás 100 %-a 
fizetendő kötbérként 

 
További információ az info@masport.hu e-mail címen kérhető.  

https://erzsebetparkhotel.hu/
mailto:info@masport.hu

