
 

 

 

 
 
 

 
Kedves Résztvevők! 
Az alábbiakban megtekinthető a Soproni Egyetem Erzsébet utcai épületétől pár perces 
sétatávolságra található Hotel Civitas ajánlata. A Soproni Pénzügyi Napok résztvevői a lent 
található kedvezményes árakon tudnak szállást foglalni a konferencia idejére.  
  

Egyágyas szoba 1 fő részére:  16.425 Ft/ szoba/ éjszaka – bőséges büféreggelivel 
Kétágyas szoba 1 fő részére:  20.150 Ft/ szoba/ éjszaka – bőséges büféreggelivel 
Kétágyas szoba 2 fő részére:  21.900 Ft/ szoba/ éjszaka – bőséges büféreggelivel 
 
Áraink az ÁFA összegét minden esetben tartalmazzák. Az idegenforgalmi adó minden 18. 
életévét betöltött személy után utólag fizetendő 530 Ft /fő / éj áron. 
 

Foglalás           https://civitashotel.com/ 
 

2022-ben a Hotel Civitas összes szobája teljes körű felújításon esett rá. A szobák 
mindegyike lift segítségével is megközelíthető. Minden szobában található: 

 légkondicionáló berendezés, 
 televízió, 

 hűtő, 
 széf, 

 kapszulás kávéfőzőgép kávébekészítéssel, 
 ásványvíz bekészítés, 

 törölköző használata a szállodai tartózkodás idejére, 
 a reggeli időpontja: 7:00-10:00 

 
A Hotel Civitas 1 db egyágyas akadálymentesített szobával rendelkezik. 
 

Zárt parkoló díja mélygarázsunkban: 2.000 Ft / autó / éjszaka.  
Korlátozott férőhelyeink miatt előzetes helyfoglalás szükséges.  
 
Egyéb parkolási lehetőségek: A Hotel Civitas előtti II. Rákóczi Ferenc utcában, illetve a 2-3 
perc sétatávolságra elhelyezkedő városi mélygarázsban térítés ellenében lehetséges a 
parkolás. 
 

A kedvezmények igénybevételéhez a foglalásnál feltétlenül jelezni kell, hogy a 
Soproni Pénzügyi Napokra érkeznek! 
 
 
 

 

https://civitashotel.com/


 

  

 

 

 
 
 
 

 
Kedves Résztvevők! 
Az alábbiakban megtekinthető a Soproni Egyetem Erzsébet utcai épületétől pár perces 
sétatávolságra található Hotel Palatinus ajánlata. A Soproni Pénzügyi Napok résztvevői a lent 
található kedvezményes árakon tudnak szállást foglalni a konferencia idejére.  
  

Egyágyas szoba 1 fő részére:  16.425 Ft/ szoba/ éjszaka – bőséges büféreggelivel 
Kétágyas szoba 1 fő részére:  20.150 Ft/ szoba/ éjszaka – bőséges büféreggelivel 
Kétágyas szoba 2 fő részére:  21.900 Ft/ szoba/ éjszaka – bőséges büféreggelivel 
 
Áraink az ÁFA összegét minden esetben tartalmazzák. Az idegenforgalmi adó minden 18. 
életévét betöltött személy után utólag fizetendő 530 Ft /fő / éj áron. 
 

Foglalás         https://www.palatinussopron.com/ 
 

2021-ben a Hotel Palatinus összes szobája teljes körű felújításon esett rá.  
Minden szobában található: 

 légkondicionáló berendezés, 
 WIFI, 

 nagy képernyős okos TV, 

 hűtő, 

 széf, 
 kapszulás kávéfőzőgép kávébekészítéssel, 

 ásványvíz bekészítés, 
 törölköző használata a szállodai tartózkodás idejére, 
 a reggeli időpontja: 7:00-10:00 

 

Zárt parkoló díja udvarunkon: 2.500 Ft / autó / éjszaka.  
Korlátozott férőhelyeink miatt előzetes helyfoglalás szükséges.  
 
Egyéb parkolási lehetőségek:  
A hotel a történelmi belvárosban található, ezért a közvetlen közelében sajnos nem lehet 
megállni huzamosabb ideig. A Hotel Palatinus-hoz legközelebb a Petőfi téri mélygarázsban 
vagy a Széchenyi-téren lehetséges a parkolás.  
 
A kedvezmények igénybevételéhez a foglalásnál feltétlenül jelezni kell, hogy a Soproni 
Pénzügyi Napokra érkeznek! 
 
 
 
 
 
 

https://www.palatinussopron.com/

