
Szállásajánló 

 

1. Hotel Helikon 

8360 Keszthely, Mikus Gyula sétány 5. 

www.hotelhelikon.hu 

 

 

Időpont: 2023. 01. 18-20. 

Tartózkodás: 2 éjszaka 

Elhelyezés: standard, superior, deluxe szobákban 

Ellátás: félpanzió 

Szobaárak: 

 Standard szoba:  

o 49.400 Ft,-/ szoba/ éjszaka 2 fő részére 

o 34.600 Ft,-/ szoba/ éjszaka 1 fő részére 

 Superior szoba:  

o 54.600 Ft,-/ szoba/ éjszaka 2 fő részére 

o 38.200 Ft,-/ szoba/ éjszaka 1 fő részére 

 Deluxe szoba:  

o 62.400 Ft,-/ szoba/ éjszaka 2 fő részére 

o 43.700 Ft,-/ szoba/ éjszaka 1 fő részére 

Idegenforgalmi adó: 550 Ft/fő/éj 

 

Ajánlat tartalma: 

 2 éjszaka szállás a kívánt szobatípusban, közvetlenül a Balaton partján 

 Bőséges büféreggeli 

 Svédasztalos vacsora szállodánk éttermében 

 Wellness részleg korlátlan használata (élménymedence, kül- és beltéri jakuzzi, 

szaunavilág, gyermekmedence, fitneszterem használat) 

 Fürdőköpeny 

 Díjmentes szabadtéri parkoló használat (nem őrzött) 

 Ingyenes Wifi szélessávú internetelérés a szálloda területén 

 

Foglalási garancia: 

Amennyiben megfelelőnek találta ajánlatunkat, úgy kérjük írásban jelezze foglalási szándékát 

szállodánk felé! A foglalás megerősítéséhez az ajánlatkérés visszaigazolásától számított 3 

http://www.hotelhelikon.hu/
http://www.hotelhelikon.hu/


munkanapon belül a kalkulált végösszeg 50%-át foglalási előlegként kell befizetni a 

visszaigazolásban szereplő fizetési módok valamelyikén. 

 

Lemondási feltételek: 

Foglalását 3 nappal az érkezési dátum előtt szabadon lemondhatja vagy módosíthatja írásban, 

utána fizetendő díj mértéke a foglalás összegének 50%-a. A befizetett előleg késői lemondás esetén 

is felhasználhatók a kötbér terhelésére. 

 

Szobáink a foglaltság függvényében elérhetők, előzetes egyeztetés szükséges! 

 

Kérjük, foglaláskor hivatkozzanak a XXXII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 

rendezvényre! 

 

Kapcsolattartó: 

Horváthné Fehérvári Veronika 

Sales Manager 

+36 30 302 4869 

event@hotelhelikon.hu 
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2. Pethe Ferenc Kollégium 

8360 Keszthely, Festetics utca 5. 

 

 

Időpont: 2023. 01. 18-20. 

Elhelyezés: háromágyas szobákban 

Ellátás: szállás  

Szobaárak: 

 MATE munkatársaknak 2000 Ft/éj,  

 külsős résztvevőknek 5000 Ft/éj +2 lehetséges lakótárs,  

 önálló apartman 10.000 Ft/éj 

 

Idegenforgalmi adó: 550 Ft/fő/éj 

 

A szobákat 14:00-tól lehet elfoglalni és a távozás napján 10:00-ig kell elhagyni. 

 

Fizetési módok: készpénz (HUF) 

 

Kérjük, foglaláskor hivatkozzanak a XXXII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 

rendezvényre! 

 

Kapcsolattartó: 

Dr. Pásztor György 

adjunktus 

70/212-2062 

pasztor.gyorgy@uni-mate.hu 

 

 

  


