
NB I-es sakkmérkőzés 

2018. november 17-18. 

Szombathely 

 

Versenyhelyszín: 

Haladás Sportkomplexum VIP terem 

9700 Szombathely Rohonci u. 3. 

A versenyterem megközelítése: a Stadion Rohonci úti nagy parkolóján 

keresztül 

 

Van lehetőség kedvezményes szállásfoglalásra a szervezőkön 

keresztül. Mindkét hotelben korlátozott számú szoba áll a sakkozók 

rendelkezésére, ezért kérnénk a foglalásokat október 21-ig elküldeni. 

A foglalásoknál elég a szobák típusát és mennyiségét megadni. 

A foglalásról a visszaigazolást és a számlát a szervezők legkésőbb a 

határidőt követő héten megküldik a megrendelők részére. 

 

  



Garda Hotel*** 

Szombathely 

Árajánlat 2018.november 16-18. NB- s sakkmérkőzés idejére 

Basic Szoba (10 db) 

Szoba mérete: 13 m² 

Felszereltség:Fürdőszoba (zuhanyzó, WC), Televízió 

 

1 fő részére  8000 Ft/szoba/éj 

2 fő részére 10500 Ft/szoba/éj 
 

Standard szoba (14 db) 

Szoba mérete: 16 m² 

Felszereltség: Fürdőszoba (zuhanyzó, WC) Nagy méretű, alvásbarát ágyak, Televízió 

 

1 fő részére 12 500 Ft/szoba/éj 

2 fő részére 15 500 Ft/szoba/éj 

 

Prémium szoba (6 db) 

Szoba mérete: 22 m² 
Felszereltség: Nagy méretű alvásbarát ágyak, Fürdőszoba ,Televízió, Klíma 

1 fő részére 14 500 Ft/szoba/éj 

2 fő részére 19 900 Ft/szoba/éj 
 

A megadott árak egy éjszakára vonatkoznak, tartalmazzák az Áfa -t.  

A szobaárak tartalmazzák a svédasztalos reggelit, minden nap 7-10 óráig. 

Az árak az idegenforgalmi adót (420 HUF/fő/éj) nem tartalmazzák 

Szo l gá l ta tá sok  

 Ingyenes wifi a szálloda területén,  Ingyenes parkolás 

A megadott kedvezményes árak október 21-ig történő foglalás esetén érvényesek. 
 

Információ és foglalás: Pergel László +36707754901 pergell@gmail.com 

  

mailto:pergell@gmail.com


Park Hotel Pelikán**** 

Szombathely 

 

Árajánlat 2018.november 16-18. NB- s sakkmérkőzés idejére 

 

1 ágyas szoba 17 500 Ft/szoba/éj 

2 ágyas szoba 20 500 Ft/szoba/éj 

 

 

Az ajánlat tartalma: 

 svédasztalos reggeli 

 a szálloda wellness szolgáltatásainak (fedett uszoda, pezsgőfürdő, finn-és infraszauna, 

sókamra) korlátlan használata, 

 fürdőköpeny bekészítés, korlátlan internet hozzáférés, áfa. 

 ingyenes parkolás 

 

 

A megadott árak egy éjszakára vonatkoznak, tartalmazzák az Áfa -t.  

Az árak az idegenforgalmi adót (420 HUF/fő/éj) nem tartalmazzák 

A megadott kedvezményes árak október 21-ig történő foglalás esetén érvényesek. 


