
Szálláslehetőségek  
 
Szántó Kollégium  
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/d. 
Telefon: +36 72 512-640 Email: info@pecs-hostel.hu  

A felújított Szántó kollégium 13 Blokkal várja a vendégeket, minden blokkban 2 db két ágyas 
szoba van, közös zuhanyzó, WC és kis konyha található. Ezen kívül még 3 db kétágyas 
zuhanyzós, WC vel ellátott teakonyhás szoba is igénybe vehető. A Pécsi Tudományegyetem 
FEEK szomszédságéban található. 
Szobaárak:  
2 ágyas vendégszoba férőhely /éjszaka/férőhely) 3 650 Ft + IFA  
2 ágyas vendégszoba 1 fő részére/éjszaka 5 000 Ft + IFA  
2 ágyas vendégszoba 2 fő részére/éjszaka 7 000 Ft + IFA 
Cím: 7624Pécs. szántó K. J. u 1 (tel:72/501-500 - 22140 mell. e-mail:szanto@pte.hu) 
 
 
Boszorkány Kollégium  
7624 Pécs, Boszorkány út 2. 
Telefon: +36 72 512-640 Email: info@pecs-hostel.hu  

A Mecsek oldalában lévő felújított Boszorkány úti kollégium vendégszobái csak nyáron 
(Július - Augusztus) 800 férőhellyel várja vendégeit. (200 Blokkban) Minden blokkban 2 db 
kétágyas szoba, közös zuhanyzó, WC,  található. A kollégium július 5. és augusztus 25. között 
üzemel. 
Szobaárak:  
2 ágyas vendégszoba férőhely /éjszaka/férőhely) 3 600 Ft + IFA  
2 ágyas vendégszoba 1 fő részére/éjszaka 5 000 Ft + IFA  
2 ágyas vendégszoba 2 fő részére/éjszaka7.000 Ft + IFA 
Kétágyas szoba 35.000 Ft + IFA*hónap/férőhely 
Kétágyas szoba 60.000 Ft/ + IFA/hónap/szoba 
PTE oktató, hallgatók részére 27.500 Ft / hó/férőhely 
PTE oktató, hallgató részére 50.000 Ft/hó/szoba 
 
Cím: 7624 Pécs, Boszorkány u. 2.  
A kollégium gyalog 10 – 15 percre van a városközponttól, de a vasútállomásról induló 30-as, 
32-es és 37-es buszokkal is megközelíthető 
 
 
Laterum Kollégium (ETK) 
5 ágyas szobák, 2500 Ft/ fő (Természetesen nem kell öt főnek igénybe venni, a 2500 Ft / fő 
költség minden esetben érvényes). Rendelhető: Barics Timeánál, e-mail címe: 
barics.timea@pte.hu    
 
 

 

 



Hunyor-Hostel 07.01-08.25  
7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 16. 
Telefon: +36 72 512-640 Email: info@pecs-hostel.hu  

A Hunyor Vendégház egy barátságos szálloda a Mecsek oldalában. A belváros 15 – 20 perces 
sétával kényelmesen elérhető. Minden szobánk déli fekvésű és csendes. 50 kétágyas szobával 
várjuk kedves vendégeinket.  
 
140 fős termünkben nagyon sok konferencia, állófogadás, esküvő és egyéb rendezvényt 
szerveztünk, kistermeink szekcióülésekre kivallóan alkalmasak Ingyenes parkolónkban 70 
autónak, 3 busznak tudunk helyet biztosítani. 
Szobaárak:  
férőhely/éjszaka/1 fő 3 600 Ft + IFA  
2 ágyas szoba/éjszaka/1 fő 5 000 Ft + IFA  
2 ágyas szoba/éjszaka/2 fő7.000 Ft + IFA  
2 ágyas szoba/hónap/1 fő 60 000 Ft + IFA  
2 ágyas szoba/hónap/2 fő 85 000 Ft + IFA  
Cím: 7624. Pécs. Jurisics M. u. 16 (tel:0630/9279791, e-mail: hunyor@pte.hu) 
Megközelíthető a vasútállomásról induló 32-es és 36-os busszal  
Web:http:// hunyorhotel.pte.hu 
 

Éva Panzió (72/ 326-589) Foglalási határidő: május 1.  
Rendelkezünk 2, 3 és 4 ágyas szobákkal, amelyben külön és franciaágyak találhatóak. 
Szobáink felszereltsége: fürdőszoba, tv, kicsi hűtőszekrény. 
Internetkapcsolat: vezetékes a földszinten, (WiFi) minden szobában elérhető ingyenesen. 
 
2 főre, 1 éjszaka, IFA-val -   8.800.- HUF  
2 főre, 2 éjszaka, IFA-val - 17.600.- HUF 

Plusz költség:  
Reggeli:   1.000.- HUF/fő/reggeli 
Légkondi: 1.000.- HUF/nap 
A visszajelzés végső határideje: 2017.05.01. 
Fizetés módja: készpénz! 
evahotel.pecs@gmail.com   
 
Hatház Apartman 
www.6hazapartman.hu 
szk@6hazapartman.hu 
 
Kolping Ház (Apartman és vendégház- kedvező ár) Foglalási idő: május 10.  
kolpinghaz@gmail.com   
 
 
König Hotel Foglalási idő: ápr. 21.  
http://www.konighotel.com/reservationform  
info@konighote.com  
 
 



Retro Hotel. Foglalási idő: ápr. 20.  
info@hotelretro.hu 
 
 
Főnix Hotel. Foglalási határidő: május 1.  
Beérkező foglalásokat május 1.-ig várunk, addig tudjuk tartani Önöknek a szobákat.  
A helyszínen lehet fizetni bankkártyával, SZÉP kártyával és készpénzzel is. Amennyiben az 
utalást választják mint fizetési módot, az összegnek meg kell érkeznie szállodánk 
bankszámlájára május 25-ig.  
Árajánat  
2017.06.01-2017.06.03 között a XIV. Országos Sporttudományi Kongresszus részére Rétsági 
Erzsébet kérése nyomán  
2017.06.01  
Szállodánk teljes kétágyas szoba kapacitása elérhető ( 8 szobában 16 fő elhelyezése) 
A reggelit az árak tartalmazzák. 
A 400 HUF/éj/felnőtt városi idegenforgalmi adót az árak nem tartalmazzák.  
A területre a napi szinten megváltott behajtási engedélyt az árak nem tartalmazzák. 
(3000HUF/24óra)  
Kétágyas szoba franciaággyal (igény esetén különválasztható ágyak) : 4 db áll rendelkezésre 
1 db franciaágyas ágyas szoba : 12.990 HUF/éj/2fő  
Kétágyas szoba külön álló ágyakkal : 4 db áll rendelkezésre  
1 db kétágyas szoba : 12.990 HUF/éj/2fő 
2017.06.02 
Szállodánk teljes kétágyas szoba kapacitása nem érhető el.  
A reggelit az árak tartalmazzák. 
A 400 HUF/éj/felnőtt városi idegenforgalmi adót az árak nem tartalmazzák.  
A területre a napi szinten megváltott behajtási engedélyt az árak nem tartalmazzák. 
(3000HUF/24óra)  
Kétágyas szoba franciaággyal (igény esetén különválasztható ágyak) : 1 db áll rendelkezésre 
1 db franciaágyas ágyas szoba : 12.990 HUF/éj/2fő  
Kétágyas szoba külön álló ágyakkal : 3 db áll rendelkezésre  
1 db kétágyas szoba : 12.990 HUF/éj/2fő 
Bármilyen egyéb kérdés-kérés esetén bizalommal forduljon hozzánk. 
sales@fonixhotel.com 

  
 

Igényesebb szállások  
 
Hotel Terápia – Ebben az esetben érdeklődni márc. 25 után lehetséges. Addig a hotel 
tisztázza a táncvilágbajnokságra lefoglalt szobák érvényességét.    
www.hotelterapia.com 
info@hotelterapia.com  
Érdeklődni: 06/ 70- 945-20 65.  
 
 
Bagolyvár Inn  
Szabad kapacitás csak június 1-re van. Foglalási határidő: március 31.  
bagolyvarfogado@gmail.com     


