Hotelek a CIM Konferencia és CIM Tanfolyam résztvevőinek / Hotels for the participants of
the CIM Conference and Seminar

Hotel Marriott Budapest *****

Deluxe szoba egyágyas/Deluxe single room:
Kedd/Tuesday oct. 16- EUR 245; Szerda/Wendesday Oct. 17-EUR245;
Csütörtök/Thursday Oct. 18-EUR245; Péntek/Friday Oct. 19-EUR205;
Szombat/Saturday Oct. 20 EUR-205; Vasárnap/Sunday Oct. 21-EUR205;
Hétfő/Monday Oct. 22-EUR245;

Kedd/Tuesday Oct. 23-EUR245

Kétágyas felár/double room: +25 EUR
Tartalmazza a reggelit/Breakfast included

A foglalások elkészítésének határideje/ booking dealine: 2018.07.31.
Fizetés hitelkártya ganaciával/Payment with credit card guarantee.
Foglalás az alábbi linken/ Reservation on the below link:
Book your group rate for 8. CHINESE IMAGE MEDICINE CONFERENCE

Boulevard City Panzió és Apartman ****
1 fő budget szobában: 45EUR/éj/single budget room/night 2 fő budget szobában:50EUR/éj; Double budget
room/night
1fő standard szobában: 50EUR/éj/Single standard room/night 2 fő standard szobában: 56EUR/éj/Double
standard room/night
3 fő standard szobában 71 EUR/éj/three-bedded standars room/night
www.boulevardcity.hu +36 1 215 260169 Megjegyzés/REMARK: CIM konferencia

Mirage Medic Hotel ****
95 EUR / standard egyágyas szoba / éj/Single standard room/night
105 EUR / standard kétágyas szoba / éj/Double standard room/night
115 EUR / superior kétágyas szoba / éj egyágyas használatra/Superion double room for one person/night
125 EUR / superior kétágyas szoba / éj kétágyas használatra/Superion double room for 2 persons/nigh
www.miragemedichotel.hu tel: +36 1 400 6158
Megjegyzés: augusztus 31-ig foglalni CIM konferencia hivatkozással/Needs to be booked till 30 August with
remark: ’CIM’

The Three Corners Lifestyle Hotel ****
10 szoba van
Egyágyas: 114 EUR/fő/éj/ Single room/person/night

Kétágyas: 121 EUR/fő/éj /Double room/person/night
Háromágyas: 146 EUR/fő/éj/Three-bedded
room/person/night
www.threecorners.com tel: +36 1 610 4705

HOTEL CITY INN****
Szobaár: kétágyas: 71 Eur/éjszaka reggelivel, adókkal /Double room/night
Fizetési mód: előre utalással/ payment: transfer in advance
www.cityinn.hu tel: +36 1 323 1330

Verdi Grand hotel ****
Egyágyas szoban/éj reggelivel: 80€

Kétágyas szoba/éj reggelivel: 90€ Pótágy: 30€

Double / Twin
Single room / night with breakfast and taxes room / night
€80,00
with breakfast
and taxes

Extra bed / night with
breakfast and taxes

€90,00
www.verdigrandhotel.com Tel: +36 1 398 6400

Budapest City Center Hotel Gloria ***
Egyágyas standard plus szoba EUR 39,00 / szoba / éjszaka Single room/room/night
Kétágyas standard plus szoba EUR 47,00 / szoba / éjszaka Double room/room /night
www.hotelgloria.com tel: +36 1 210 41 20 Megjegyzés/REMARK: CIM konferencia

Hotel Swing City ***
2 ágyas szoba 55€ (~17.000Ft) Double room/
night
3 ágyas szoba 75€ (~22.500Ft) three-bedded
room/night
www.hotelswingcity.hu tel: +36 1 217 4436 Megjegyzés/REMARK: CIM konferencia

Hotel Sunshine ***
Tetőtéri egyágyas: 42,66Eur/éj Single mansard
room/night

€30,00

Tetőtéri francia ágyas szoba 53Eur/éj Double
mansard room/nigh
Kétágyas standard szoba 47Eur/éj Double
room/night
Erkélyes kétágyas szoba 55Eur/éj Double room
with balcomy/night
Háromágyas szoba (francia ágy + 1különágy:
60Eur/éj Three-bedded room (one double
bed+one single bed/night
Három külön ágyas szoba 61Eur/éj /Threebedded room /night
Online foglalásnál 10% kedvezmény/10%
discount in case of online booking
www.hotelsunshine.hu tel: +36 1 720 7771
Megjegyzás/REMARK: CIM konferencia

HOTEL RILA **
9.000,-Ft/fő/éjszaka egy ágyas szobában reggelivel
Single room/person/night with breakfast
6.500.- Ft/ fő/éjszaka két ágyas szobában reggelivel
Double room/person/night with breakfast
6.000.-Ft / fő/éjszaka három ágyas szobában reggelivel
Triple room/person/ night with breakfast
5.500.-Ft /fő/éjszaka négy ágyas szobában reggelivel
Four-bedded room/person/night with breakfast
5.000.-Ft /fő/éjszaka öt ágyas szobában reggelivel
Five-bedded room/person/night with breakfast
Az első éjjel átutalással fizetendő augusztus 30-ig. /first night has to be paid by transfer till 30 August
www.hotelrila.com tel: +36 1 3232 999

