
 
 

1. MELLÉKLET – Szállás tájékoztató 

 

A Hotel AZÚR**** bemutatása 

http://www.hotelazur.hu/hu/azur/a-szalloda/bemutatkozas 

 

„Siófok központjában, közvetlenül a vízparton, 4 hektáros területen található. Csodálatos, ősfás parkja a 

nyári hónapokban igazán kellemessé teszi a szabadban tartózkodást, télen pedig fantasztikus látványt nyújt 

a hatalmas, behavazott fák látványa.  

A Hotel Azúr **** kényelmes szobákkal, összesen 3500 m2 alapterületű wellness központtal, saját 

stranddal és számos gyerekbarát szolgáltatással áll egész évben egyéni és üzleti utazóink rendelkezésére. 

A Szálloda nagy hangsúlyt fektet a gyermekes családok igényeinek maximális kiszolgálására.  

Igényelhető gyermekbarát szolgáltatásokról ezen a linken tájékozódhat: 

http://www.hotelazur.hu/hu/azur/a-szalloda/gyerekbarat-szalloda 

 

A test- és a lélek megújulásáról a Hotel Azúr Wellness Központ gondoskodik. Relaxáló és frissítő 

wellness programjaink célja, hogy vendégeink a néhány napos itt-tartózkodásuk alatt tökéletesen 

elfeledjék a felgyorsult életvitel és a hétköznapi stressz negatív hatásait. A Hotel Azúr Wellness Központ 

fürdőcentruma közel 1000 m2 vízfelületével kitűnő lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra, a megújulásra 

és a pihenésre.  

Külső- és belső élménymedencék (külső élménymedencék májustól szeptemberig), pezsgőfürdő és két 

gyermekmedence szolgálja a fürdőzést, amelyet finn szauna, gőzfürdő, illatkamra, sókamra és Kneipp-

taposó tesz még élvezetesebbé. 

 

A következő wellness és szabadidős szolgáltatások csak további térítés ellenében vehetők igénybe: 

bowling, csocsó, léghoki, darts, arc- és testkezelések, masszázs, fodrászat és kozmetika. 
 

 

A szálloda teljes területe dohányzásmentes. Dohányozni csak az épületen kívül, kijelölt helyeken lehet. 
 

1. Az OREMBIK ’18 konferenciához kapcsolódó szállás-árak érvényesek a konferencián résztvevők 

hozzátartozói számára is, a konferencia időpontja alatt, illetve azt követő éjszakára.  
 

2.  A szobaárak tartalma: 

A nettó szállásárak tartalmazzák a svédasztalos reggelit és standard büfévacsorát, valamint Wifi és 

wellness használatot.  

Nem tartalmazzák és a kötelező adókat: ÁFA-(mértéke a fizetéstől függ: közvetlenül Hotelnek való fizetés 

esetén: szállás 18% és vacsora 5% ÁFA-s, Multikran Kft.-nek való fizetés esetén: 27%), ezen kívül az 

IFA: 400.-Ft/fő/éj, amely 18 éves kor felett fizetendő.  

 

Érkezés: A szobák elfoglalására az érkezés napján 14:00 órától van lehetőség. Korábbi bejelentkezés 

lehetősége foglaltság függvényében.  

A vendégek a szobákat a távozás napján legkésőbb 10:00-ig el kell hagyják.   

A május 18-i programokhoz a kocsival nem rendelkező résztvevők számára a csomagok 

elhelyezéséhez a Recepció mellett csomagszobát biztosítunk. 

 

 

Az OREMBIK ’18 konferencia vendégei gépjárműinek parkolása térítésmentes, szabad helyek 

függvényében. Parkoló kapacitása 170 autó és 10 busz részére elegendő. 
 

http://www.hotelazur.hu/hu/azur/a-szalloda/bemutatkozas
http://www.hotelazur.hu/hu/azur/a-szalloda/gyerekbarat-szalloda

