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TÁJÉKOZTATÓ az 
EVDSZ tagjai 

részére

Kedvezmények az EVDSZ tagjai 
részére az Accent Hotelsnél 
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Általános tájékoztató az EVDSZ tagjai részére az 
Accent Hotels szállodacsoport szállodáiban 

igénybe vehető kedvezményes 
szálláslehetőségekről.

Accent Hotels: Az élmény a részletekben rejlik
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Az Accent Hotels és az EVDSZ között létrejött határozatlan szerződés keretein belül az 

Accent Hotelshez tartozó szállodák 10 % kedvezményt ajánlanak fel az EVDSZ tagjainak 

az accenthotels.com weboldalon aktuálisan elérhető ajánlataikból. 

A kedvezményes szállás lehetőségeket a cég dolgozói és házastársaik, szüleik és 

gyermekeik vehetik igénybe, akik velük együtt a szállodában megjelennek.

Weboldalunk: accenthotels.com.

Accent Hotels: Az élmény a részletekben rejlik
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Accent Hotels: Az élmény a részletekben rejlik

A szállás csak akkor vehető igénybe, ha a foglalás közvetlenül az Accent weboldalán 

keresztül történik, tehát nem szállás.hu-n vagy egyéb közvetítőn keresztül. 

A foglalás az Accent központi weboldalán, az accenthotels.com oldalon keresztül történik 

egy ún. Promo kód segítségével, mely az alábbi: 

2019VDaccent
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A foglalás az accenthotels.com oldal „Ajánlatkérés és foglalás” ablakában történhet a kért 

időpont és a Promo kód beírásával. Ennek a kódnak a begépelésével rögtön a 

kedvezményes ajánlatok jönnek elő. 

A rendszer lépésről lépésre végigvezeti Önt a következő folyamaton: 

1, Időpont kiválasztás;

2, Árajánlat és szálloda kiválasztás; 

3, Szobatípus és férőhely kiválasztása; 

Accent Hotels: Az élmény a részletekben rejlik
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4, Extra szolgáltatások esetleges előzetes lefoglalása; 

5, Ajánlatkérés vagy foglalás (itt kétfelé válik); 

6, A foglalási adatok összefoglalása, fixálása vagy ajánlat küldése; 

7, Fix foglalás esetén előleghez adatok bekérése vagy bankkártya megadása; 

8, Visszaigazolás küldése a vendégnek és a szállodának.

Accent Hotels: Az élmény a részletekben rejlik
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• A foglalás akkor végleges, ha a vendég egyénileg rendezi az előleg befizetését. 

• A foglaláskor a munkavállaló köteles igazolnia jogosultságát, amelyhez kérjük, 
foglaláskor mutassa be érvényes szakszervezeti tagkártyáját.

• Az IFA mértékére a kedvezmény nem vonatkozik. 

Bővebb információ a szállodákról: www.accenthotels.com;  ill. lásd lent.

Accent Hotels: Az élmény a részletekben rejlik
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Az Accent Hotels a legdinamikusabban fejlődő magyar szállodacsoport, amely jelen 
pillanatban 15 vidéki, 2 külföldi és 4 budapesti hotel üzemeltetését koordinálja.

Küldetésünk, hogy vendégeink elégedetten távozzanak és visszatérjenek hozzánk.

Részletek: www.accenthotels.com

Accent Hotels: Az élmény a részletekben rejlik
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A Hotel Ambra**** négy csillagos szálloda 
a Kis Diófa utcában. 

A szálloda 37 szobájának felszereltségét 
hatalmas ablak, hangulatos világítás, 
modern belső, tágas fürdőszoba, valamint 
Internet hozzáférés, LCD TV és minibár 
jellemzi.

Plusz szolgáltatásunk: szauna, open bar, 
párnamenü és pár autó részére garázs. 

A szálloda 2016 januárjában teljes 
felújításon esett át, megújult szobabelső és 
tágas reggelizőterem várja vendégeit.

Részletek: hotelambra.hu

Hotel Ambra****, Budapest
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A 2015. szeptemberében megnyitott 12 
Révay Hotel*** három csillagos szálloda a 
Révay utcában, a belváros szívében, az 
Opera háta mögött.

Remek elhelyezkedésének köszönhetően a 
szállodától a város főbb nevezetességei 
könnyen megközelíthetőek. 

A szálloda 53 szobája és 3 Bazilikára néző 
tetőtéri apartmanja kiválóan szolgálja 
vendégei kényelmét, a modern stílusban 
berendezett szobák mindegyikében 
díjmentes vezeték nélküli 
internetkapcsolatot biztosítunk.

Részletek:

12revay.accenthotels.com/hu

12 Révay Hotel***, Budapest
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Regency Suites Hotel**** Budapest

A Regency Suites Hotel Budapest**** a 
belváros szívében, a Madách téren várja 
vendégeit, ahonnan mindössze néhány 
percnyi sétával elérhető a pezsgő belváros, 
a turisztikai látványosságok széles tárháza 
és a város kulturális értékeinek többsége. 

Szállodánk 64 szobával várja a Budapestre 
látogató vendégeket.

Szolgáltatásaink: 

• Poggyászmegőrző
• Büféreggeli
• 24 órás recepció
• Reptéri transzfer és taxi rendelés
• Autóbérlés
• Business sarok

Részletek:
regencybudapest.accenthotels.com/hu
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Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** Zsóryfürdő

A 134 szobás, négycsillagos Balneo Hotel 
Zsori Thermal & Wellness**** a fővárostól 
1 órányi autóútra fekszik. 

200 fős rendezvényterme, 35 fős Panoráma 
terme, kisebb tárgyalói és remek konyhája 
kitűnő lehetőséget biztosít nagyobb 
rendezvények színvonalas elhelyezésére is; 
Zsóri gyógyvízzel, élményelemekkel és 7 
szaunával bővített wellness részlege pedig 
kellemes kikapcsolódást biztosít 
felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt.

Részletek:
balneo.accenthotels.com/hu
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Erzsébet Királyné Szálloda***Gödöllő

A gödöllői Erzsébet Királyné Szálloda*** a 
város szívében, a főtéren, egy régi 
szecessziós épületben található.

62 kényelmes szobája, 150 fős gyönyörű 
rendezvényterme, szekcióterme és 
zsibongója tökéletes helyszínt biztosít 
rendezvények részére 150 főig, hangulatos 
étterme és terasza, valamint a Sissi -
kastéllyal közösen szervezett esti 
programjai pedig remek kikapcsolódást 
biztosítanak egyéni vendégeink részére is.

Részletek:
erzsebetkiralyne.accenthotels.com/hu
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Colosseum Hotel****superior, Mórahalom

A Colosseum Hotel****superior

Mórahalmon különleges design-nal, remek 
konyhával, 82 légkondicionált szobával, 207 
m2-es konferenciateremmel, 
különtermekkel, játszószobával, 
grillterasszal és kiemelkedő wellness 
részleggel várja vendégeit. 

A szálloda közvetlen átjárást biztosít a 
Szent Erzsébet Gyógyfürdőbe, ahol a 
gyógymedencék mellett nyáron strand és 
csúszdapark is várja  a látogatókat.

Részletek:
colosseum.accenthotels.com/hu



accenthotels.com

Art Hotel Szeged****, Szeged

Az Art Hotel Szeged**** Szeged 
belvárosában 2014-ben nyitotta meg 
kapuit, 71 szobával, 100 fős étteremmel, 
150 nm-es rendezvényteremmel, 
4 szekcióteremmel és wellness részleggel 
rendelkezik, amelyben 2 masszázsszoba, 
finn szauna, infraszauna, gőzfürdő, 
élményzuhany, dézsazuhany és egy, a Dóm 
tér felé néző kilátással rendelkező jacuzzi
kapott helyet. 

Kiváló elhelyezkedése és különleges 
designja igazi csemegét jelent a modern 
szállodákat  kedvelő vendégek számára.

Részletek: 
artszeged.accenthotels.com/hu
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BW PLUS Lakeside Hotel****, Székesfehérvár

A 2015 áprilisában megnyitott négycsillagos 
BEST WESTERN PLUS Lakeside Hotel**** 
Budapesttől mindössze fél órányi távolságra, 
az egyik legnagyobb történelmi múltú város, 
Székesfehérvár belvárosában, a csónakázó -
és horgásztó partján helyezkedik el. 

A 100 fő befogadóképességű étterem, a 86 
kétágyas szoba, a 80 fős terasz és a 120 fős, 
3 felé szekcionálható rendezvényterem 
ideális helyszínné teszi a szállodát céges és 
családi rendezvények részére egyaránt. 
A szálloda szolgáltatásai kibővültek az 
MKOSZ kosárlabda csarnokával is, amely 
egy-egy nagyobb konferencia esetén 1000 
fő befogadására is alkalmassá tehető.

Részletek:
lakeside.accenthotels.com/hu
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Károlyi-Kastély, Fehérvárcsurgó

A fehérvárcsurgói Károlyi-Kastély 
Székesfehérvár határától 15 percre
található, Budapesttől, Győrtől és 
Veszprémtől mintegy egy órányi autóúttal 
közelíthető meg.

Az épület jelenleg 20 vendégszobával, 
könyvtárral, 500 m²-es pincével, 8 
különböző méretű és korszerű technikai 
felszereltséggel rendelkező 
konferenciateremmel, gyönyörű 50 
hektáros ősparkkal, valamint egy 80 fő 
befogadására alkalmas étteremmel várja 
vendégeit.

Részletek: 
karolyikastely.accenthotels.com/hu
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Kreinbacher Birtok, Somló-hegy, Somlóvásárhely

A Kreinbacher Birtok legalább annyira 
feltűnő jelenség, mint a magányos Somló-
hegy bazaltkúpja az amúgy sík vidéken.
Egyszerre könnyed és elegáns, modern és 
élhető.
A szőlőtőkékre néző borkóstoló terem, a 
palackos erjesztésű pezsgőkészítés 
mozzanataival megismertető pincetúra 
lehetősége, a 15 db vintage design szerint 
készült szoba és az 5 vagy 7 fogásos bor-és 
pezsgővacsorát kínáló étterem 2015. 
március végétől áll a vendégek 
rendelkezésére. 

Részletek: 
kreinbacher.accenthotels.com



accenthotels.com

Ambient Hotel & AromaSpa****,  Sikondafürdő

Az Ambient Hotel & AromaSpa**** az 
átalakítás után 2014. április elejétől új  
koncepció mentén nyitotta meg kapuit. 

A Sikonda település termálvizes fürdőjéhez 
tartozó szálloda az illatokat helyezi 
fókuszba: vendégeink a meglévő 
illatszelekcióból kiválasztott, hozzájuk 
leginkább illő egyedi illatot  szobai és 
fürdőszobai bekészítésként élvezhetnek, és 
az illatkoncepció a belsőépítészeti 
motívumokban is fellelhető.

Emellett a különleges termálvíz, a tiszta 
levegő és a kirándulási lehetőségek széles 
tárháza remek kikapcsolódást biztosít. 

Részletek:
ambient.accenthotels.com/hu
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Gotthard Therme Hotel & Conference****,  
Szentgotthárd

A Gotthard Therme Hotel & 
Conference**** 148 tágas, kényelmes, 
modern szobájával és a Szentgotthárdi 
Termálparkba való közvetlen átjárással 
Magyarország legnyugatibb városában, 
Szentgotthárdon kínál színvonalas helyszínt  
rendezvények lebonyolítására 10 főtől 400 
főig. 

A hatalmas parknak köszönhetően a 
szakmai program mellett a szabadidő aktív 
és vidám eltöltésére is számos lehetőséget 
kínálunk.
A szálloda 2015. november 01-vel nyitotta 
meg kapuit. 

Részletek: 
gotthard.accenthotels.com/hu
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Bonvital Wellness & Gastro Hotel****, Hévíz

2017 tavaszán új színfolt érkezett a hévízi 
szállodák közé. 

A Bonvital Wellness & Gastro Hotel Hévíz 
**** 90 tágas és kényelmes szobával a 
város központjában helyezkedik el.

A vadonatúj wellness részleg kiváló 
szolgáltatásai mellett a legmodernebb 
technikával felszerelt szekcionálható 
különterem és a saját, zárt parkoló a 
vendégek további igényeit elégíti ki; a 
szálloda Brix Bistro-ja pedig a szokásostól 
eltérő, egészségtudatos nemzetközi és 
hazai ételekkel várja nem csak a szálloda, 
hanem Hévíz városába érkező vendégeket 
egyaránt. 

Részletek:
bonvital.accenthotels.com/hu
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Club Appartement-Hotel am Kreischberg, Murau

Ausztria szívében, Murauban található az 
Accent Hotels első külföldi szállodája, a 
Club Appartement-Hotel am Kreischberg. 

A gyönyörű hegyi környezetben fekvő hotel 
137, mindennel felszerelt apartmannal, 
szaunával, játszótérrel, téli sportokkal, 
fitness teremmel, játszótérrel, vadvízi 
evezési lehetőséggel, egy közeli 
bobpályával és egész évben remek 
kirándulási lehetőségekkel várja  egyéni és 
céges vendégeit egész évben, a különleges 
faborítású Kreischberg Halle pedig ideális 
helyszínt biztosít céges meetingek tartására 
is. 

Részletek: 
kreischberg.accenthotels.com/hu
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Hotel Tia Monte, Nauders

Ausztria talán legszebb részén, Tirolban 
található egy kis hegyi település 1500 m 
magasan: Nauders. 

Ebben a fantasztikus környezetben,  
Nauders központjában találhatón a Hotel 
Tia Monte és a hozzá tartozó Tia Monte 
Apartmanház. 

A hotel 23 rendkívül tágas szobája és két 
lakosztálya kitűnően felszerelt, melyek 3-4 
fős családok elhelyezésére is alkalmasak.

Részletek: 
nauders.accenthotels.com/hu
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Oroszlános Borhotel & Étterem, Tállya, Tokaj-Hegyalja

Szállodánk és éttermünk a tokaj-hegyaljai 
világörökségi borvidék szívében található.

A több mint 400 éve épült kúria a modern 
kor igényeinek megfelelően került 
felújításra, kialakításán 15 iparművész 
dolgozott. 

Éttermünk a hegyaljai gasztronómia egyik 
alapköve, szállodánk pedig a tokaji 
borvidék világhírű borfajtáiról elnevezett 
15 szobával várja vendégeit. 

Részletek: 
https://oroszlanos.accenthotels.com/hu
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Telekom Hotel, Balatonkenese

A szálloda Budapesttől csupán egy órányira, 
közvetlenül a Balaton partján helyezkedik el 
három hektár parkosított területen. 

A modern stílusú szálloda négy épületében 
91 légkondicionált, extrákkal felszerelt szoba, 
ebből 72 erkélyes áll vendégeink rendelkezésére.
Modern technikával felszerelt 
konferenciaközpontja és kellemes wellness 
részlege, valamint a vizes sportok széles tárháza 
és a saját yachtkikötő tökéletes kikapcsolódást 
biztosít egyéni és céges vendégek részére 
egyaránt. 

Részletek: 
https://telekomhotel.accenthotels.com/hu/rolu
nk


