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HOTEL BENCZÚR 

Az idei év utazási, nyaralási trendjét is nagyban 
fogja meghatározni a koronavírus járvány. 
Épp ezért most is fokozottan érvényes az a felhívás, 
hogy „Maradj itthon!” Magyarország és fővárosa 
biztonságos hely, a legkisebb kockázattal belföldön 
lehet rövidebb-hosszabb szabadságunkat eltölteni. 
Budapest továbbra is rengeteg látnivalóval és 
programmal várja a vendégit, így különösen 
érdemes most ideutazni.  
Ebben szeretnénk továbbra is segítséget nyújtani a 
magyarországi tu la jdonosi konföderációk 
szakszervezeti tagjainak. 2022-ben is folytatjuk  
akciónkat, amely során változatlanul várja kedves 
Vendégeinket.

SZAKSZERVEZETI AKCIÓ 
SZÁLLÁS | RENDEZVÉNY |VENDÉGLÁTÁS
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AZ AKCIÓ TARTALMA 

Az akciós csomagár tartalmazza a szállást és a félpanziós ellátást (bőséges 
reggeli és két fogásos ebéd vagy vacsora). 

Csomagáraink 
• ECO szoba 1 fő részére 10 390.- Ft/éj 
• ECO szoba 2 Fő részére 13 780.- Ft/éj 
• ECO szoba pótággyal 3 Fő részére 20 170.- Ft/éj 
• Családi szoba 4 Fő részére 27 560.- Ft/éj 

Igény esetén teljes panziót biztosítunk (reggeli, két fogásos ebéd limonádéval, két 
fogásos vacsora), melynek felára 1 990.- Ft/Fő/éj.

Miért kihagyhatatlan ez az ajánlat? 
Mert a Benczúr Hotel csak egy rövid 
sé tára ta lá lható Budapest fő 
látnivalóitól. A megújuló Városliget, 
a Hősök tere, az Állatkert, a Cirkusz, 
a Széchenyi Fürdő, a Szépművészeti 
Múzeum és Vajdahunyad vára 
néhány perces sétával elérhető. De a 
F ö l d a l a t t i v a l k ö n n y e n 
megközelíthető a Vörösmarty tér, a 
Dunakorzó is és most sem kell a 
tömegtől tartani!

MINDEZT SZÉP KÁRTYÁVAL IS IGÉNYBE 
LEHET VENNI
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A foglalásokat a konföderáció titkárságára kell elküldeni. A foglalást a szálloda 
közvetlenül igazolja vissza (1068 Budapest, Benczúr utca 35.; www.hotelbenczur.hu). 
Célszerű több alternatív időszakot is megjelölni.

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a kiemelt időszakokra a kedvezményes 
akció nem foglalható. A 2022-ben a következő időszakok zártak a szakszervezeti akció 
keretében foglalóknak:

Szállodánkban lehetőség van családi 
rendezvények lebonyolítására (esküvő, 
bankett, családi vacsora, születésnap). 
Szakszervezeti tagoknak a rendezvények 
tekintetében egyedi kedvezményekkel 
állunk rendelkezésükre. 

A rendezvényekkel kapcsolatban 
keressék bizalommal Kőszegi Edinát a 
bankett@hotelbenczur.hu email címen.

• 2022. március 28. - 31. 
• 2022 április 15. - 18. 
• 2022 április 30. - május 08. 

• 2022 június 03. - 06. 
• 2022 július 29. - augusztus 01. 
• 2022 december 24 - 2023 január 02. 
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