
Hunguest Hotel Sóstó****superior 
2019. november 15-16-17. (péntek, szombat éjszaka)

JELENTKEZÉSI LAP
A sikeres foglalás érdekében kérjük, szíveskedjenek kitölteni és határidőig (2019. október 24.) 

visszaküldeni az alábbi jelentkezési lapot a Magyar Pékszövetségbe!

Kétágyas szoba félpanziós ellátással Hunguest Hotel Sóstó **** superior (büféreggeli és büfévacsora)

Ár kétágyas szoba félpanzióval, korlátlan fürdő belépővel: 20 300 Ft/fő/éjszaka + Áfa
Ár egyágyas szoba félpanzióval: 30 500 Ft/fő/éjszaka + Áfa

Zenés Gálavacsora felára üdvözlőitallal   5 800 Ft/fő + Áfa

Szoba foglalás 2019.11.15. (péntek) 2019.11.16. (szombat)
2 ágyas ........ db ........ db 
1 ágyas ........ db ........ db 

A Hotel Sóstó**** szobaárhoz tartozó alapszolgáltatások: 
szállás svédasztalos félpanzióval, a szálloda saját wellness részlegének korlátlan használata (beltéri és kültéri 
szaunák, napozóterasz, jakuzzi, fitness terem, gyermeksziget), fürdőköntös, wifi, parkolás, az Aquarius élmény és 
parkfürdő korlátlan használata, amely egy zárt folyosón közelíthető meg

Az idegenforgalmi adó: 400 Ft/fő/éj, amelyet a szobaár nem tartalmaz.

Számlázási cím: ...............................................................................................................................................................................................................

A résztvevő neve: ............................................................................................................................................................................................................

Név, akivel megosztja a szobáját: ..............................................................................................................................................................................

Érkezés dátuma: ......................................................  Elutazás dátuma: ..........................................................  Éjszakák száma: ....................

Szobák elfoglalásának legkorábbi időpontja: …................................................... (Kérjük, jelezzék korai szobaelfoglalási igényüket!) 

Kapcsolattartó neve: ......................................................................................................................................................................................................

Tel.: .............................................................  Fax: ......................................................  E-mail:  .....................................................................................

2019. november 15-i (14.00 órától) Pékakadémián részt veszek o igen .…...... fő
2019. november 16-i (10.00 órától) Pékakadémián részt veszek o igen .…...... fő
2019. november 16-i (14.00 órától) Közgyűlésen részt veszek o igen .…...... fő 
2019. november 16-i esti (19.00 órától) Gálavacsorán, Szakestélyen részt veszek o igen .…...... fő  
Gálavacsora térítésmentesen biztosított TAGSÁG esetén 1 főre.
Igényt tartok 1 db térítésmentes gálavacsorára o igen
Igényt tartok 4 db kávé jegyre o igen

Általános információk:
• A Szakestélyen résztvevők létszáma 200 főben van maximalizálva, ezért szükséges a részvételi szándékuk mihamarabbi 

visszajelzése, mert így tudunk helyet biztosítani.

FOGLALÁSI INFORMÁCIÓK
1. Szobák elfoglalása: 15.00-től, korábban érkezők kérjük, előre jelezzék érkezésük pontos időpontját!
 Szobák elhagyása: 11.00-ig (csomagmegőrzés biztosított az elutazási napon).
2. A fürdő és wellness részleg korlátlan használata érkezés napján 15:00 órától, elutazás napján 11:00 óráig érvényes.

A Szakmai Nap helyszíne: Hunguest Hotel Sóstó**** superior 4431 Nyíregyháza, Szindbád sétány 11.

Jelentkezés: SZÍVESKEDJENEK E-MAILEN VAGY FAXON ELKÜLDENI JELENTKEZÉSÜKET A MAGYAR PÉKSZÖVETSÉGHEZ: 
1117 Budapest, Dombóvári út 6-8.  •  Telefon/fax: 06-1-204-9004  •  e-mail: iroda@pekszovetseg.hu

Aláírás: ........................................................................................                Dátum: .....................................................................

„Magyar Pékszövetség Szakmai Napja”


