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Ezzel a szlogennel mutatja be az évtizedek óta szakszervezeti vendégeket is fogadó szálloda  
a legfontosabb jellemzőit: a központi, jól megközelíthető fekvését és a vendégközpontú,  
családias kiszolgálást nyújtó szolgáltatásait.
A Városligettől, az Állatkerttől, a Széchenyi Fürdőtől és a Vajdahunyad várától néhány  
lépésre található – szakszervezeti tulajdonban lévő – 3 csillagos szálloda 160 szobával,  
étteremmel, rendezvénytermekkel, nyáron üzemelő terasszal és saját parkolóval áll  
kedves vendégei rendelkezésére. 
A szálloda kedvezményes árakkal várja a mindenkori tulajdonosi konföderációk tagszervezetei-
nek a tagjait. A szálloda tulajdonosai a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, az Értelmiségi 
Szakszervezeti Tömörülés, valamint a jogi eljárás befejezéséig az Autonóm Szakszervezetek  
Szövetsége.
A tagsági viszony igazolására elsősorban szakszervezeti tagkártya szolgál. Amennyiben 
az adott tagszervezetnél nincs rendszeresítve tagkártya, akkor a tagsági viszonyt a tulajdonosi  
konföderáció azon tagszervezete igazolja, amelynek a szállást foglaló vendég a tagja. 
A tagkártyát vagy a tagszervezet igazolását a szállodába való érkezéskor be kell mutatni. 
Szakszervezeti kedvezménnyel a szálloda standard szobái vehetők igénybe a táblázatban  
foglalt árakon, valamint az abban megjelölt feltételek megléte esetén további kedvezmények 
is érvényesíthetők. A szobákat előzetesen meg kell rendelni, melyet a szálloda a kedvezmé-
nyes ár feltüntetésével igazol vissza. A foglalás történhet telefonon, email-en és a szálloda 
honlapján keresztül.
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  Elő - utószezon Középszezon Főszezon 
Szakszervezeti ár /FT 

  
  

Egyágyas 10200 10200 10200 

Kétágyas 10900 10900 10900 

Háromágyas 11600 11600 11600 
  
Az árak standard szobákra reggeli és ifa nélkül értendő 
 

 
  

Szakszervezeti kedvezmények 

 
  

 

 SZÉP Kártyával való fizetés esetén 10% engedmény a szakszervezeti árból 

 Hungary Card-dal való fizetés esetén 10% engedmény a szakszervezeti árból 

 HVG Klubkártyával való fizetés esetén 10% engedmény a szakszervezeti árból 

 50 +--- akció: Ahány évvel idősebb, mint 50, annyi százalék kedvezményt kap árainkból. 

 Egyéb kimondottan a szakszervezeti tagoknak ajánlott kedvezményünk még 2015-re, hogy az 

árlistában reggeli nélkül szereplő szobaárakhoz igény esetén a reggelit 20% kedvezménnyel adjuk 

(ez körülbelül 500 forint kedvezményt jelent reggelinként).  

 A szünidőkben elősegítendő a családok utazását, 3 ágyas szobát 2 ágyas áron adunk. 

 
A felsorolt kedvezmények össze nem vonhatók, csak külön-külön alkalmazhatók! 
 
Foglalásaikat várja a Benczúr Szálloda értékesítése: 
Email: sales@hotelbenczur.hu , Tel.: +36-1-479-5650 
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