
Konferencia neve  : IATEFL-H 2008 
Konferencia helyszíne : Hotel Füred Balaton Kongresszusi Központ***, 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 20.  
Konferencia időpontja : 2008. október 3-5. 
 
Szállásárak: 

- egyágyas szoba büféreggelivel : 7.500.-Ft/éj + 350.-Ft/éj idegenforgalmi adó  
- kétágyas vagy háromágyas elhelyezés esetén ( apartmanban ) büféreggelivel: 4.500.-Ft/fő/éj + 350.-Ft/fő/éj idegenforgalmi adó  

  
Jelentkezés a sales@hotelfured.hu email címen, vagy a szálloda on-line rendelésen keresztül 2008. augusztus 1-ig.  
A megjegyzés rovatba feltétlenül írják be a konferencia rövidítését: IATEFL-H 2008, ellenkező esetben a konferenciánk idejére érvényes 
kedvezményes árakat nem tudják igénybe venni.  
. 
Kétágyas ill. apartmanos elhelyezés esetén kérjük, hogy a résztvevők keressenek maguknak szobatársat, de személyenként adják le a 
megrendelést a szobatársakat megjelölve, mivel a szálloda nem költöztet össze vendégeket. Amennyiben egy kétágyas szobában valaki 
egyedül marad, úgy az egyágyas ár fizetendő. 
 
Fizetés: A teljes összeget előre kérjük átutalni 2008.09.01-ig az alábbi bankszámlaszámra  
(kérjük a megjegyzés rovatba a vendég nevét beírni szíveskedjenek) 
  
Számlaszám : 11600006-00000000-06919793 
Cím  : Erste Bank Hungary Nyrt., 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 
Azonosító : 454348 
Swift kód : GIBA HU HB 
 
Lemondási feltételek: 
Amennyiben a Megrendelő a megrendelt szobák árát a fent jelzett időpontig nem egyenlíti ki, a szobák automatikusan visszaszállnak a 
szállodára. 
Abban az esetben, ha a Megrendelő az igényelt szobamennyiséget előre fizetéssel kiegyenlítette, de ennek ellenére nem vette igénybe, a 
számlára átutalt előleget nem áll módunkban visszafizetni. 
 
Megközelítés: Balatonfüreden a vasúti, autóbusz pályaudvar és a taxi állomás egy területen van. Onnan gyalog kb. 15 perc alatt lehet a 
szállodához eljutni. Térkép és a szállodáról bővebb információ a www.hotelfured.hu honlapon található. 
 
 
 
 

mailto:sales@hotelfured.hu
http://www.hotelfured.hu/


 
Name of the Conference: IATEFL-H 2008 
Venue:    Hotel Füred Balaton Kongresszusi Központ***, 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 20.  
Date of Conference:  3-5 October 2008 
 
 
Price of Rooms: 
- single room with buffet breakfast  30 EUR/ night + 1,50 EUR/ night tax 
- double or triple room (apartement) with buffet breakfast: 18 EUR/person/night + 1,50 EUR/person/night tax 
 

Information at sales@hotelfured.hu or via Online Booking. Please, always indicate the code of the conference (IATEFL-H 2008) in the 
comments, otherwise you cannot take advantage of the special conference prices mentioned above. Make your booking till 1 August 2008. 

 
In case you would like to stay in a double or triple room, please try to find roommates for yourself, as the hotel does not deal with doing that. In 
this case, please indicate the name of your roommate(s) when you book the room. If there is only one person in a double room, you must pay the 
price of a single room.  
 
Payment: Please, transfer the full price till 1 September 2008 to the following bank account (Please, write the name of the guest in the 
comments) 
Payment in EURO: 
Number of the bank account: HU03 11600006-00000000-07646579   
Addre: Erste Bank Hungary Nyrt.  1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.        
ID number: 454348       
Swift code: GIBA HU HB     
 
Cancellation: 
Unless you pay the full price of the reserved room till the given date your reservation will be automatically deleted.  
If you pay a deposit in advance, but cancel later on we cannot refund the deposit.  
 
How to get there: The train station, the bus station and the taxi station are at the same location in Balatonfüred. They are a 15-minute walk 
away from the hotel. You can find a map and more inofrmation on the website of the hotel:  www.hotelfured.hu  
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Konferencia neve

: IATEFL-H 2008


Konferencia helyszíne
: Hotel Füred Balaton Kongresszusi Központ***, 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 20. 


Konferencia időpontja
: 2008. október 3-5.

Szállásárak:


- egyágyas szoba büféreggelivel
: 7.500.-Ft/éj + 350.-Ft/éj idegenforgalmi adó 


- kétágyas vagy háromágyas elhelyezés esetén ( apartmanban ) büféreggelivel: 4.500.-Ft/fő/éj + 350.-Ft/fő/éj idegenforgalmi adó 


Jelentkezés a sales@hotelfured.hu email címen, vagy a szálloda on-line rendelésen keresztül 2008. augusztus 1-ig. 


A megjegyzés rovatba feltétlenül írják be a konferencia rövidítését: IATEFL-H 2008, ellenkező esetben a konferenciánk idejére érvényes kedvezményes árakat nem tudják igénybe venni. 


.


Kétágyas ill. apartmanos elhelyezés esetén kérjük, hogy a résztvevők keressenek maguknak szobatársat, de személyenként adják le a megrendelést a szobatársakat megjelölve, mivel a szálloda nem költöztet össze vendégeket. Amennyiben egy kétágyas szobában valaki egyedül marad, úgy az egyágyas ár fizetendő.


Fizetés: A teljes összeget előre kérjük átutalni 2008.09.01-ig az alábbi bankszámlaszámra 


(kérjük a megjegyzés rovatba a vendég nevét beírni szíveskedjenek)


Számlaszám
: 11600006-00000000-06919793


Cím

: Erste Bank Hungary Nyrt., 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.


Azonosító
: 454348


Swift kód
: GIBA HU HB


Lemondási feltételek:


Amennyiben a Megrendelő a megrendelt szobák árát a fent jelzett időpontig nem egyenlíti ki, a szobák automatikusan visszaszállnak a szállodára.


Abban az esetben, ha a Megrendelő az igényelt szobamennyiséget előre fizetéssel kiegyenlítette, de ennek ellenére nem vette igénybe, a számlára átutalt előleget nem áll módunkban visszafizetni.


Megközelítés: Balatonfüreden a vasúti, autóbusz pályaudvar és a taxi állomás egy területen van. Onnan gyalog kb. 15 perc alatt lehet a szállodához eljutni. Térkép és a szállodáról bővebb információ a www.hotelfured.hu honlapon található.


Name of the Conference:
IATEFL-H 2008


Venue:



Hotel Füred Balaton Kongresszusi Központ***, 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 20. 


Date of Conference:

3-5 October 2008


Price of Rooms:


- single room with buffet breakfast
 30 EUR/ night + 1,50 EUR/ night tax

- double or triple room (apartement) with buffet breakfast: 18 EUR/person/night + 1,50 EUR/person/night tax

Information at sales@hotelfured.hu or via Online Booking. Please, always indicate the code of the conference (IATEFL-H 2008) in the comments, otherwise you cannot take advantage of the special conference prices mentioned above. Make your booking till 1 August 2008.

In case you would like to stay in a double or triple room, please try to find roommates for yourself, as the hotel does not deal with doing that. In this case, please indicate the name of your roommate(s) when you book the room. If there is only one person in a double room, you must pay the price of a single room. 

Payment: Please, transfer the full price till 1 September 2008 to the following bank account (Please, write the name of the guest in the comments)

Payment in EURO:


Number of the bank account: HU03 11600006-00000000-07646579



Addre: Erste Bank Hungary Nyrt.  1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.




  

ID number: 454348







Swift code: GIBA HU HB





Cancellation:


Unless you pay the full price of the reserved room till the given date your reservation will be automatically deleted. 

If you pay a deposit in advance, but cancel later on we cannot refund the deposit. 

How to get there: The train station, the bus station and the taxi station are at the same location in Balatonfüred. They are a 15-minute walk away from the hotel. You can find a map and more inofrmation on the website of the hotel:  www.hotelfured.hu 

