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TÁJÉKOZTATÓ 1. 
Less Nándor földrajzverseny döntő 

Debrecen, 2022. április 22-23. 
 

 
A debreceni és a Debrecen közeli kollégiumokban menekülteket helyeztek el, így központi 
szervezéssel nem tudunk szállást biztosítani a döntő idejére, ezért szállások keresésében a 
Szallas.hu segített. (Ezt a listát láthatják a 2. oldaltól.) 
 
A péntek éjszakai (április 22.) szállás és a szombati (április 23.) ebéd költségeit a 
Földrajzverseny alapítvány (továbbiakban szervező) fizeti. 
 
 
Tudnivalók a szállásfoglalásról 
 
1. A szállásfoglalás az iskolák (résztvevő kísérők) feladata. Kérjük, hogy ne versenyzőként, 
hanem iskolánként foglaljanak a szükséges létszámnak megfelelően!  
 
2. Válasszanak az alábbi szállásajánlatok közül! Foglalják le a szállást annyi főre, ahányan részt 
vesznek kísérővel együtt a döntőn! A szervező egy kísérő költségeit fizeti. 
Egy szálláson több iskola tanulói is foglalhatnak. 
 
3. Kérjük, hogy a sikeres szállásfoglalás után a szallas.hu válasz e-mailjét továbbítsák a 
szervezőnek (E-mail: less@foldrajzverseny.hu)! 
 
4. A sikeres szállásfoglalás után a szervező felveszi a kapcsolatot a szállás üzemeltetőjével, 
majd a meghatározott előleget a szervező átutalja a szállás tulajdonosának számlájára.  
Köszönjük, ha a szállásfoglaló a kötbérmentes időszak után nem mondja le a szállásfoglalást! 
A kötbérmentes időszak utáni visszamondással a szervező Földrajzverseny alapítványt éri 
kár.  
 
5. A szervező nem vállal kapcsolattartást, közvetítést a megrendelő és a szállás üzembentartója 
között. A megrendelő (a szállást lefoglaló kolléga) a foglalás után a válasz e-mailben bővebb 
információt kap a szállásról (pl. elérhetőség). 
Kérjük, hogy a szállást tájékoztassák az érkezés lehetséges időpontjáról! 
 
6. Kérjük, hogy a szállásokat a lehető leghamarabb foglalják le! 
 
7. Egyes szállások reggeli étkezést nem biztosítanak. Kérjük az érintetteket, hogy a reggeli 
étkezésükről maguknak gondoskodjanak! 
 
 
Köszönjük az együttműködést! 
 
 

a szervezők 
 
 
 
 

mailto:less@foldrajzverseny.hu
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SZÁLLÁSAJÁNLATOK 
 

A szállás megtekintéséhez, a megrendeléshez kattintsanak a szállás kék színű nevére! 
 

 

 

Hatvan Corner Apartments Debrecen 
Kérem tekintse meg ajánlatunkat, 
melyet személyesen Önnek kerestünk! 

Ajánlat megtekintése »  

 
 
Dátum: 
 
2022. ápr. 22. p - ápr. 23. szo   2 nap / 1 éj 
 
Elhelyezés és ár: 
 
1 x Emeleti Komfort 6 fős apartman, 6 fő, ellátás nélkül 
 
31 990 Ft 
 
1 x Emeleti Komfort 6 fős apartman, 4 fő, ellátás nélkül 
 
23 990 Ft 
 
Összesen fizetendő: 55 980 Ft 
 
Idegenforgalmi adó: 
 
Az ár nem tartalmazza, mely 18 éves kor felett fizetendő, 400 Ft / fő / éj 
 
Előrefizetési feltétel: 
 
A foglalási érték 50%-át kell előre fizetni. 
 
Lemondási feltétel: 
 
Előrefizetés: 27 990 Ft összeget kell előre fizetni. Lemondás: Április 7.-ig kötbérmentesen 
lemondható a foglalás. Április 8. és április 22. között 27 990 Ft a kötbér. 
 

https://szallas.hu/hatvan-corner-apartments-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
https://szallas.hu/hatvan-corner-apartments-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
https://szallas.hu/hatvan-corner-apartments-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
https://szallas.hu/hotel-obester-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
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Hotel Óbester Debrecen *** 
Kérem tekintse meg ajánlatunkat, 
melyet személyesen Önnek kerestünk! 

Ajánlat megtekintése »  

 
 
Dátum: 
 
2022. ápr. 22. p - ápr. 23. szo   2 nap / 1 éj 
 
Elhelyezés és ár: 
 
5 x Zuhanyzós Superior franciaágyas szoba, 2 fő, ellátás nélkül 
 
19 250 Ft 
 
Idegenforgalmi adó: 
 
Az ár nem tartalmazza, mely 18 éves kor felett fizetendő, 400 Ft / fő / éj 
 
Előrefizetési feltétel: 
 
Nincs előrefizetés 
 
Lemondási feltétel: 
 
Előrefizetés: Most előre fizetés nélkül foglalhatod! Lemondás: Április 21.-ig kötbérmentesen 
lemondható a foglalás. Április 22. napon 96 250 Ft a kötbér. 
 
 
 

https://szallas.hu/hotel-obester-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
https://szallas.hu/kossuth-garden-apartman-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
https://szallas.hu/kossuth-garden-apartman-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
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Kossuth Garden Apartman Debrecen 
Kérem tekintse meg ajánlatunkat, 
melyet személyesen Önnek kerestünk! 

Ajánlat megtekintése »  

 
 
Dátum: 
 
2022. ápr. 22. p - ápr. 23. szo   2 nap / 1 éj 
 
Elhelyezés és ár: 
 
2 x 5 fős apartman 2 hálótérrel, 5 fő, ellátás nélkül 
 
26 990 Ft 
 
Idegenforgalmi adó: 
 
Az ár nem tartalmazza, mely 18 éves kor felett fizetendő, 400 Ft / fő / éj 
 
Előrefizetési feltétel: 
 
A foglalási érték 50%-át kell előre fizetni. 
 
Lemondási feltétel: 
 
Előrefizetés: 26 990 Ft összeget kell előre fizetni. Lemondás: Április 7.-ig kötbérmentesen 
lemondható a foglalás. Április 8. és április 22. között 26 990 Ft a kötbér. 
 
 
 

https://szallas.hu/kossuth-garden-apartman-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
https://szallas.hu/belvarosi-panzio-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
https://szallas.hu/belvarosi-panzio-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
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Belvárosi Panzió Debrecen 
Kérem tekintse meg ajánlatunkat, 
melyet személyesen Önnek kerestünk! 

Ajánlat megtekintése »  

 
 
Dátum: 
 
2022. ápr. 22. p - ápr. 23. szo   2 nap / 1 éj 
 
Elhelyezés és ár: 
 
2 x Emeleti háromágyas szoba, 3 fő, ellátás nélkül 
 
20 000 Ft 
 
1 x Udvarra néző emeleti négyágyas szoba, 4 fő, ellátás nélkül 
 
21 000 Ft 
 
Összesen fizetendő: 61 000 Ft 
 
Idegenforgalmi adó: 
 
Az ár nem tartalmazza, mely 18 éves kor felett fizetendő, 400 Ft / fő / éj 
 
Előrefizetési feltétel: 
 
Nincs előrefizetés 
 
Lemondási feltétel: 
 
Előrefizetés: Most előre fizetés nélkül foglalhatod! Lemondás: Az érkezés napjáig kötbérmentesen 
lemondható. 
 
 
 

https://szallas.hu/belvarosi-panzio-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
https://szallas.hu/fancsika-vendeghaz-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
https://szallas.hu/fancsika-vendeghaz-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
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Fancsika Vendégház Debrecen 
Kérem tekintse meg ajánlatunkat, 
melyet személyesen Önnek kerestünk! 

Ajánlat megtekintése »  

Dátum: 
 
2022. ápr. 22. p - ápr. 23. szo   2 nap / 1 éj 
 
Elhelyezés és ár: 
 
1 x Tóra néző Twin kétágyas szoba, 2 fő, ellátás nélkül 
 
13 000 Ft 
 
1 x Standard Twin kétágyas szoba, 2 fő, ellátás nélkül 
 
13 000 Ft 
 
1 x Kertre néző erkélyes háromágyas szoba, 3 fő, ellátás nélkül 
 
22 500 Ft 
 
1 x Kertre néző erkélyes háromágyas szoba, 3 fő, ellátás nélkül 
 
22 500 Ft 
 
Összesen fizetendő: 71 000 Ft 
 
Idegenforgalmi adó: 
 
Az ár nem tartalmazza, mely 18 éves kor felett fizetendő, 400 Ft / fő / éj 
 
Előrefizetési feltétel: 
 
A foglalási érték 30%-át kell előre fizetni. 
 
Lemondási feltétel: 
 
Előrefizetés: 21 300 Ft összeget kell előre fizetni. Lemondás: Április 11.-ig kötbérmentesen 
lemondható a foglalás. Április 12. és április 22. között 21 300 Ft a kötbér. 
 

https://szallas.hu/fancsika-vendeghaz-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
https://szallas.hu/ditta-panzio-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
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Ditta Panzió Debrecen 
Kérem tekintse meg ajánlatunkat, 
melyet személyesen Önnek kerestünk! 

Ajánlat megtekintése »  

Dátum: 
 
2022. ápr. 22. p - ápr. 23. szo   2 nap / 1 éj 
 
Elhelyezés és ár: 
 
1 x Fürdőszobás Superior franciaágyas szoba, 2 fő, ellátás nélkül 
 
18 300 Ft 
 
1 x Superior kétágyas szoba Közös konyhával, 2 fő, ellátás nélkül 
 
18 300 Ft 
 
1 x Superior franciaágyas szoba Közös konyhával, 2 fő, ellátás nélkül 
 
18 300 Ft 
 
1 x Városra néző Deluxe négyágyas szoba, 4 fő, ellátás nélkül 
 
37 000 Ft 
 
Összesen fizetendő: 91 900 Ft 
 
Idegenforgalmi adó: 
 
Az ár nem tartalmazza, mely 18 éves kor felett fizetendő, 400 Ft / fő / éj 
 
Előrefizetési feltétel: 
 
Nincs előrefizetés 
 
Lemondási feltétel: 
 
Előrefizetés: Most előre fizetés nélkül foglalhatod! Lemondás: Április 18.-ig kötbérmentesen 
lemondható a foglalás. Április 19. és április 22. között 27 570 Ft a kötbér. 

https://szallas.hu/ditta-panzio-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
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Hotel Óbester Debrecen *** 
Kérem tekintse meg ajánlatunkat, 
melyet személyesen Önnek kerestünk! 

Ajánlat megtekintése »  

 
Dátum: 
 
2022. ápr. 22. p - ápr. 23. szo   2 nap / 1 éj 
 
Elhelyezés és ár: 
 
5 x Zuhanyzós Superior franciaágyas szoba, 2 fő, ellátás nélkül 
 
19 250 Ft 
 
Idegenforgalmi adó: 
Az ár nem tartalmazza, mely 18 éves kor felett fizetendő, 400 Ft / fő / éj 
 
Előrefizetési feltétel: 
 
Nincs előrefizetés 
 
Lemondási feltétel: 
Előrefizetés: Most előre fizetés nélkül foglalhatod! Lemondás: Április 21.-ig kötbérmentesen 
lemondható a foglalás. Április 22. napon 96 250 Ft a kötbér. 

https://szallas.hu/hotel-obester-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
https://szallas.hu/hotel-obester-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611
https://szallas.hu/hotel-obester-debrecen?checkin=2022-04-22&checkout=2022-04-23&ref=list&adults=10&provision=1&utm_source=email&utm_medium=phone&utm_campaign=838611

