
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hotel Azúr, Siófok 



  
  

      

 

 
 
Tisztelt Doktornő, Doktor úr, kedves Kollégák! 
 
 
 

A koronavírus pandémia mindannyiunk életére nyomasztó hatással van, sokan 
családtagjaikat, közeli barátaikat veszítették el és 2021. kora tavaszán nem lehet tudni, 
mikor tudjuk végre legyőzni a járványt, mikor kaphatjuk vissza korábbi életünket.  
Az egészségügy óriási nyomás alatt van, soha nem tapasztalt kihívásokkal kell 
szembenéznünk nemcsak a COVID-betegek elképesztő áradata miatt, hanem a többi 
szív-érrendszeri, vese- illetve hypertoniás betegeink gondozása során is. 
 

Ugyanakkor határozottan bízunk benne, hogy a tömeges vakcináció végre meghozza 
a sikert és a tavalyra tervezett, de elmaradt kongresszusunkat megrendezhetjük!  
A XXVIII. Kongresszus szervezői óriási lelkesedéssel vetették magukat az 
előkészületekbe azzal a céllal, hogy a kongresszus hagyományosan sikeres elemeit 
megtartva remélhetőleg számos izgalmas újítással is szolgálhassanak. 
Az első számú “néma gyilkos”, a hypertonia fáradhatatlanul szedi áldozatait: 
világszerte 10 millió ember életét követeli évente - ezzel még mindig felülmúlja a 
rettegett koronavírust! Minden orvos és egészségügyi szakember közös felelőssége, 
milyen arányban ismerjük fel a hypertoniás egyéneket, mennyire tudjuk hatékonyan 
kezelni vagy akár megelőzni a hypertoniát az életmód-kezeléssel, és mennyire lesznek 
hűségesek a betegeink a gyógyszerszedésben. Ezen a téren a Magyar Hypertonia 
Társaságnak kiemelt feladatai vannak és oroszlánrészt vállal a hypertonia elleni 
küzdelemben a hypertonologus-képzés megszervezésével, szintentartó onsite és 
online kurzusok tartásával, szakasszisztens képzéssel, szakmai ajánlások 
megfogalmazásával, az MMM-kampány felkarolásával.  
 

A Társaság életének kiemelkedő eseményére, a siófoki kongresszusra ezúttal is 
számos nemzetközileg ismert külföldi előadót invitálunk, akik, amennyiben a járvány 
engedi “state-of-the-art” referátumokat tartanak. Rajtuk kívül az MHT 
munkacsoportjai is bemutatják eredményeiket, valamint a gyakorlati képzést szolgáló 
workshop-ok is helyet kapnak a programban. A szervezők kiemelten számítanak a 
családorvosokra, akik a hypertonia-gondozás első vonalát jelentik, de minél több 
szakasszisztenst sőt gyógyszerészt is szeretnénk a kongresszusra invitálni.  
 
 
 



  
  

      

 

 
 
 
A COVID-19 új, soha nem látott nehézségeket eredményezett, emiatt egy speciális 
COVID-szekciót is tervezünk. Várjuk a hypertonia iránt érdeklődő kutatókat, 
klinikusokat, háziorvosokat, orvostanhallgatókat, PhD hallgatókat őszi 
kongresszusunkra, bíztatva a résztvevőket arra, hogy saját elméleti vagy klinikai 
kutatásuk, megfigyelésük eredményét vagy érdekes eseteiket mutassák is be a 
kongresszuson, melyek közül a legjobbakat díjazni fogjuk! Még jobban szeretnénk 
nyitni a társszakmák irányába, így a kardiológusok, diabetológusok, lipidológusok és 
sok más szakterület felé, hiszen hypertoniás betege mindenkinek van! 
 

A kora őszi Balaton parti környezet kiváló a szakmai kapcsolatok építésére, 
elmélyítésére és az aktív vagy passzív kikapcsolódásra, pihenésre is és reméljük a 
táncos lábú résztvevők sem fognak a Gálavacsora programjában csalódni! 
 
Találkozzunk ismét szeptember második felében Siófokon! 
 
Tisztelettel,     
 

Dr. Benczúr Béla  Dr. Ádám Ágnes 
az MHT XXVIII. 

Kongresszusának elnöke 

 
az MHT XXVIII. 

Kongresszusának titkára 
 

   

Prof. Dr. Járai Zoltán  Dr. Nemcsik János 
az MHT elnöke 

 
az MHT főtitkára 

 



  
 

 

 
 

A kongresszus elnöke:  
 

Dr. Benczúr Béla, címzetes egyetemi docens, osztályvezető főorvos 
Tolna Megyei Balassa János Kórház, I. Belgyógyászat (Kardiológia/Nephrológia) 
7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 5-7.  
E-mail: benczurb@gmail.com 

 

A kongresszus titkára:  
 

 Dr. Ádám Ágnes, vezető főorvos  
Zuglói Egészségügy Szolgálat Hipertónia Központ   
1148 Budapest, Örs vezér tere 23.   
E-mail: dradam@dradam.hu 

 

Tudományos Bizottság: 
 

Elnök: Prof. Dr. Koller Ákos 
Tagok: Dr. Farkas Katalin   Dr. Tislér András 

Dr. Fejes Imola    Dr. Kovács Imre 
Prof. Dr. Kovács Tibor   Prof. Dr. Rosivall László 
Prof. Dr. Reusz György   Dr. Várbíró Szabolcs 
Prof. Dr. Székács Béla    

 
A K K R E D I T Á C I Ó  

A rendezvény PTE ÁOK/2021.II/00017 kódszámon 50 pontra akkreditált szabadon 
választott egyetemi tanfolyam, melyet tesztírás zár. A részvételről a helyszínen 
igazolást adunk ki. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként 
elszámolható: 1. belgyógyászat | 2. belgyógyászati angiológia | 3. csecsemő és gyermek 
kardiológia | 4. diabetológus | 5. endokrinológia és anyagcsere-betegségek | 6. foglalkozás-
orvostan (üzemorvostan) | 7. geriátria | 8. gerontológia | 9. háziorvostan | 10. kardiológia | 
11. nephrologia | 12. sportorvostan | 13. hipertonológia licencvizsgához 
Szakdolgozók: a 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 2. sz. melléklete alapján a rendezvényen 
való részvételért 20 kreditpontot kapnak. 

(Az igazolás kiállításához szükséges a nyilvántartási szám.) 
 

A kongresszus szervezője: 
 

1052 Budapest, Kígyó u. 4-6. 
Tel: 06 1 311-6687 
Internet: http://www.eqcongress.hu 

 

                      Szervező:  Regisztráció és szállásinformáció: 
Szalma Márta     Veres Gabriella 

Tel: 06 1 311 6687    Tel: 06 1 311 6687 
E-mail: szalma@eqcongress.hu   E-mail: veres@eqcongress.hu  

 

http://www.eqcongress.hu/
mailto:szalma@eqcongress.hu
mailto:veres@eqcongress.hu


  
  
  

 

 
A  M A G Y A R  H Y P E R T O N I A  T Á R S A S Á G  

V E Z E T Ő S É G E  
 
 

 

Prof. Dr. Ábrahám György Dr. Kováts László 

Vidéki titkár Dr. Légrády Péter 

Dr. Ádám Ágnes Dr. Lengyel Szabolcs 

Dr. Alföldi Sándor Dr. Masszi Gabriella 

Dr. Barna István Prof. Dr. Nagy Judit 
Budapesti titkár Dr. Nemcsik János 

Dr. Benczúr Béla Főtitkár 

Dr. Cseprekál Orsolya Prof. Dr. Páll Dénes 

Dr. Csiky Botond Elnökhelyettes 

Dr. Farkas Katalin Prof. Dr. Reusz György 

Prof. Dr. Farsang Csaba Prof. Dr. Rosivall László 
Örökös tiszteletbeli elnök Dr. Studinger Péter 

Dr. Fejes Imola Prof. Dr. Szabó László 

Dr. Finta Ervin Dr. Szegedi János 
Pénztáros Prof. Dr. Székács Béla 

Dr. Herczeg Béla Ellenőr 

Prof. Dr. Járai Zoltán Dr. Tamás Ferenc 
Elnök Jegyző 

Dr. Jenei Zoltán Dr. Tislér András 

Dr. Kerkovits Lóránt Dr. Torzsa Péter 

Dr. Kiss Attila Dr. Várbíró Szabolcs 

Prof. Dr. Koller Ákos     Felügyelő Bizottság 

Dr. Kolossváry Endre     Dr. Vályi Péter, elnök 

Dr. Kovács Imre     Dr. Dudás Mihály, tag 

Prof. Dr. Kovács Tibor     Dr. Poór Ferenc, tag 
 

 
 
 
 



  
  
  

 

 
T E R V E Z E T T  M E G H Í V O T T  E L Ő A D Ó K :  

 

t  Professor Luís Bronze Lisbon, Portugal 
t  Professor Vitor Paixão DIAS  Vila Nova de Gaia, Portugal 
t  Professor Slavomira FILIPOVA Bratislava, Slovak Republic 
t  Professor Luís MARTINS Porto, Portugal 
t  Dr. Fernando PINTO Porto, Portugal 
t  Professor Manuel de Carvalho RODRIGUES  Lisbon, Portugal 
t  Professor Thomas WEBER Wels, Austria 

 

 
 

 

E L Ő A D Á S  B E J E L E N T É S  
 

 

· Az előadások bejelentése kizárólag On-line történik. Csak a Web-rendszerben elérhető 
On-line űrlapon keresztül bejelentett előadások kerülnek a Tudományos Bizottság által 
elbírálásra. 
Minden előadás összefoglalójának beküldése kötelező! 
A honlap elérhetősége: http://www.eqcongress.hu/ 
Magyar Hypertonia Társaság XXVIII. Továbbképző Kongresszusa 
Absztrakt beküldés kezdete: 2021. május 10. 

 Beküldési határidő: 2021. június 30.  
 

A  L E G J O B B  S Z A B A D E L Ő A D Á S  
 

A Társaság meghirdeti a beküldött szabadelőadások versenyét. 
A szabadelőadások értékelését a kongresszus Tudományos Bizottságának tagjai végzik az 
absztrakt és az elhangzó előadás együttes figyelembevétele alapján. 
A legjobb előadás díja: 250.000 forint keretösszegű kongresszusi támogatás, amelyet a 
nyertes 2022-ben használhat fel bemutatott számlák alapján utófinanszírozás keretében 
kardiovaszkuláris témájú hazai és/vagy nemzetközi rendezvényeken való részvételre. 
 

S Z A K M A I  F Ő T É M Á K :  
 

· Hypertonia speciális populációkban (Serdülők, nők és férfiak, idősek hypertoniája) 
· COVID-19 
· Hypertonia és szívbetegség 
· A hypertonia nem-gyógyszeres kezelése 
· A hypertonia gyógyszeres kezelésének elvei és gyakorlata, (fix) kombinációk 
· Hypertonia szűrés-gondozás, hypertonia ambulanciák 

SZINKRONTOLMÁCSOLÁS BIZTOSÍTOTT 

http://www.eqcongress.hu/


  
  
  

 

 
· Guideline-ok 
· Célérték elérése 
· Vaszkuláris életkor 
· Szűrőprogramok 
· Telemedicina 

 
W O R K S H O P O K :  

A kongresszuson az új experimentális és klinikai kutatási eredmények megismertetése mellett 
különös hangsúlyt kívánunk adni a gyakorlati ismeretekre. Ezt a célt szolgálják a főtémák mellett 
a tervezett workshopok is, amelyek 30 percben kötetlenebb lehetőséget biztosítanak egy-egy 
klinikai probléma megbeszélésére.  
A workshopok egymással párhuzamosan a kerülnek megrendezésre. 
 

Workshop 

1. EKG kvíz 
2. ABPM használat/értékelés 
2. ABI (Boka/kar index mérés és értékelés) 
4. Centrális vérnyomás 

 

A workshop-on való részvétel térítésmentes, DE  
AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ KÖTELEZŐ!  

 
L E G F O N T O S A B B  H A T Á R I D Ő K :  
 

 

 
J E L E N T K E Z É S  

 

1. A Kongresszusra való jelentkezés (regisztráció), a szállás megrendelése elektronikus úton lehetséges, az MHT 
és a Szervező Iroda honlapján keresztül.  
A honlapok elérhetősége: http://www.hypertension.hu, vagy http://eqcongress.hu 
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj és a megrendelt 
szolgáltatások költsége bankszámlánkra beérkezik.  
Az On-line jelentkezésre 2021. szeptember 10-ig van lehetőség!  
 

2. Szponzorált részvétel: kizárólag a költségvállaló részéről írásban megerősített és a szervező irodának 
megküldött jelentkezéseket tudjuk figyelembe venni! 
A költségvállalási nyilatkozatról a jelentkező köteles gondoskodni! A regisztráció, szállásigény csak a 
nyilatkozat beérkezése után érvényes, mindaddig nem tekinthető foglalásnak! 
 

2021. június 30. 2021. június 30. 2021.  szeptember 1. 2021. szeptember 10. 
    
     

● Absztrakt 
beküldési  
határidő 

 

● Kedvezményes 
regisztráció 

fizetési határideje  
 

● Részvétel lemondási 
határidő 

● On-line jelentkezési 
határidő 

http://www.nephrologia.hu/


  
  
  

 

 
 

3. A Regisztráció elküldése előtt kérjük ellenőrizze tagságának érvényességét, mert a kedvezményes részvételi 
díjat kizárólag érvényes MHT tagok számára van lehetőségünk biztosítani. 

4. Természetbeni juttatások: A részvételi díj 20 900 Ft étkezési költséget is tartalmaz (kávészünet, vacsora), amely 
természetbeni juttatásnak minősül. A természetbeni juttatás után fizetendő adó mindenkor a részvételi díjat 
kifizető felet terheli. A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális és egyéb költségek részletezését írják elő, így 
a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre. 
 

5. Felelősség- és egyéb biztosítás 
A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset, betegség, poggyász és 
felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén a szervezőknek 
nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni. 

 
RÉSZVÉTELI DÍJ: (az árak tartalmazzák a kötelező adókat) 

Az MHT tagjának az tekinthető, aki 2020. augusztus 1-ig rendezte a 2020. évi tagdíját! 
 

Kategóriák 2021. 06.30-ig 
befizetve 

2021. 09.10-ig 
befizetve 

2021. 09.10. után és a 
helyszínen befizetve 

MHT tag 26.000.- Ft 30.000.- Ft 35.000.- Ft 
35 éven aluli MHT tag 21.000.- Ft 26.000.- Ft 30.000.- Ft 
Nem tag/ Kiállító 33.000.- Ft 38.000.- Ft 42.000.- Ft 
Nyugdíjas MHT tag Térítésmentes 
Nappali egyetemi- és PhD hallgató Térítésmentes 
Szakdolgozó 21.000.- Ft 26.000.- Ft 30.000.- Ft 
Napijegy MHT tag 17.000.- Ft 20.000.- Ft 20.000.- Ft 
Napijegy Nem tag 20.000.- Ft 25.000.- Ft 25.000.- Ft 
Kísérő: 14.500.- Ft 15.000.- Ft  

 

Ebéd: 6.500.- Ft/alk. (büfé, az ár tartalmazza a kötelező adókat) 
A Hotel Azúr szálloda szállásköltsége tartalmazza az ebédet is (éjszakánként 1 ebédet), melyet 
csütörtökön és pénteken lehet igénybe venni. Ezen felül lehetőség van még a fenti árért 
szombaton is igénybe venni az ebédet. 
A többi szállodában szállást foglalók számára a fenti áron lehet ebédet igényelni. 

Vacsora - 09.16-án: 6.500.- Ft/alk. (büfé, az ár tartalmazza a kötelező adókat) 
 

Részvételi díjak 
tartalma 

teljes 
részvételi díj 

napijegy / az 
adott napon 

Nyugdíjas MHT tag, Nappali 
egyetemi, PhD hallgató Szakdolgozó kísérő 

Tudományos programokon 
való részvétel ü ü ü ü  

Pontszerző igazolás ü   ü  

Kapcsolódó szakmai 
kiállítás látogatása ü ü ü ü  

Program-absztraktfüzet ü ü ü ü  

Névkitűző ü ü ü ü  

Kávészünetek ü ü  ü  

Péntek esti vacsora ü    ü 
   

A hallgatói jogviszony igazolása szükséges! 



  
  
  

 

 
 
 
S Z Á L L Á S L E H E T Ő S É G E K  

 

t Hotel Azúr Wellness és Konferencia Szálloda****  
/H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c./ 
 

Szállásfoglalás és a foglalt szállás díjának befizetés határideje: 2021. május 31. 
Ez után kizárólag lekérést követően, a kapacitások függvényében tudunk szálláshelyet 
biztosítani! A rendezvény helyszínének otthont adó szállodában 1 éjszakára szóló foglalást 
nem tudunk fogadni! 

 

A kongresszus helyszíne a mediterrán stílusú 4 csillagos szálloda-, 
konferencia- és wellness komplexum, amely egy nagy kiterjedésű 
vízparti kertben helyezkedik el.  
Szobák felszereltsége (200 superior szoba): minden szoba 
balkonos, Tv-vel és mozicsatornákkal, telefonnal, Wi-Fi internet-
csatlakozással, széffel, hajszárítóval, gyógymatracos ágyakkal, 
minibárral és légkondicionálóval felszerelt. A Lakosztályok (15 
darab): nappalival és hálószobával rendelkező lakóegységek, 
amelyekben saját pezsgőfürdős kád és szauna is helyet kapott. 
Prémium standard (22 szoba) és Prémiun junior suite (24 szoba). 
Wellness szolgáltatások: külső- és belső élménymedencék, 
termálmedence, wellness club finn szaunákkal, gőzkabinnal, infra 
szaunával, sókamrával, illat kamrával, továbbá a kondicionáló terem 
használatával. A tartózkodás idejére fürdőköpenyt biztosítanak, 
amely a wellness recepción vehető át.  
Valamennyi kategória esetében a szoba ára tartalmazza a 
büféreggelit, büféebédet, a wellness használatot, parkolást a zárt 

udvari parkolóban, valamint a kötelező adókat. 
Szállodai szolgáltatások: Étterem, Drink Bár, Snack & Bowling Bár, Fitness terem.  
Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: arc és testkezelések, masszázs, fodrászat, 
kozmetika, manikűr, kül- és beltéri sportolási lehetőségek (teniszpálya bérlés, kerékpár kölcsönzés) 
bowling, billiárd.  
Bejelentkezés: 14.00 órától Kijelentkezés: 10.00 óráig. Amennyiben a vendégek legkésőbb 10.30 óráig 
nem hagyják el a szobájukat úgy a szálloda jogosult a mindenkori portai ár 50%-át pótdíjként felszámítani! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

 

 
A TOVÁBBI SZÁLLÁSHELYEK ESETÉBEN: 
Szállásfoglalás és a foglalt szállás díjának befizetés határideje: 2021. augusztus 8. 
Ez után kizárólag lekérést követően, a kapacitások függvényében tudunk szálláshelyet 
biztosítani! 

 

t Hotel Yacht**** Wellness & Business 
/H-8600 Siófok, Vitorlás u. 14./ 
 

Siófok egyik legszebb kilátását kínáló szállodája a vitorláskikötőben közvetlenül a 
vízparton helyezkedik el. A szálloda 2015-ben teljeskörűen felújításra került, illetve 
kibővítették az épületet új szobákkal, konferencia központtal és egy új gyógyászati-, 
egészségügyi szolgáltató központtal is. A szálloda egész épülete és valamennyi 
szobája nem dohányzó.  
Szobák felszereltsége (33 szoba): A stílusos, modern, ugyanakkor barátságos 
berendezésű szobák LCD Tv-vel, telefonnal, légkondicionálóval, minibárral, széffel a 
fürdőszobák hajszárítóval felszereltek. A Superior szobákban vízforralóval kávé és 
teafőzésre is lehetőség nyílik.  

A vendégek részére fürdőköpenyt és korlátlan Wi-Fi internet 
használatot biztosítanak mind a szobákban, mind pedig a 
közösségi terekben.  
Wellness szolgáltatások: Wellness centrum és Szauna világ 
használata: 25 méteres úszómedence, gyermekpancsoló, 
pezsgőmedence, finn szauna, infra szauna, gőzkabin, sószoba, 
élményzuhany, pihenősziget.  
Szállodai szolgáltatások: Bluedot Bistro étterem, Wellness Bár, 
Gyógyászati Központ, Fitness terem.  
Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: masszázs, 
fogászat, sókamra, egészségügyi szűrővizsgálatok.  

A kongresszus helyszíne 10 perces sétával közelíthető meg. Parkolás: a szálloda zárt parkolójában 
900.-Ft / autó / éj. Bejelentkezés: 14.00 órától. Kijelentkezés: 10.00 óráig.  
 
 
t Residence Balaton****EXCLUSIVE Conference & Wellness Hotel 
/H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49./ 
 

A 2013-ban teljesen felújított szálloda a város üdülőövezeti részében, 
a konferencia helyszínével egy utcában helyezkedik el. Kimagasló 
szolgáltatásokkal és jól képzett szakemberekkel várják a vendégeket.  
A szálloda vendégei ingyenesen használhatják a Wellness Oázis és 
élményfürdő alábbi szolgáltatásait: kül- és beltéri pezsgőfürdő, 
Szauna Világ (finn és bio szauna, gőzkabin, aroma kabin, sókabin).  
Szobák felszereltsége (15 szoba): a modern stílusban berendezett, 
balkonos szobák légkondicionálóval, LCD tv-vel, minibárral, 
telefonnal, széffel, WIFI internettel, illetve a zuhanykabinos 
fürdőszobák hajszárítóval felszereltek.  

 



  
  
  

 

 
 

A vendégek részére fürdőköpenyt biztosítanak.  
Szállodai szolgáltatások: Étterem, Drink Bár, Pool Bár. Térítés 
ellenében igénybe vehető szolgáltatások: masszázs és wellness 
kezelések, fodrászat, manikűr, pedikűr, szolárium.  
A szálloda parkolója ingyenesen használható.  
Bejelentkezés: 14.00 órától Kijelentkezés: 10.00 óráig.  
 

 

t CE Plaza Hotel**** 
/H-8600 Siófok, Somogyi u. 18/b./ 
 

A CE Plaza Hotel**** a belvárosban, karnyújtásnyira a vízparttól, a 
megújult Fő tértől, a bevásárlási és szórakozási lehetőségektől, mégis 
csendes, zöldövezeti környezetben található. A több százéves 
terménytároló épületében kialakított Granario Étterem elegáns 
környezetben kínál páratlan regionális gasztronómiai élményeket, az 
ódon borospincék hangulatát idézi modern formában a Carafe Borbár, 
a Piazza teraszon szabadtéri belsőkertet alakítottak ki vendégeink 
számára. 
Szobák felszereltsége (40 db szoba): Valamennyi szoba speciálisan a 
szállodának tervezett matracokkal, antiallergén párnával és 
ágyneművel ellátott. Minden szoba légkondicionált, a kényelmet 
minibár, laptop méretű széf, színes TV és ingyenes internet hozzáférés 
is biztosítja. A kádas vagy zuhanyzós fürdőszobákban masszírozó 
funkciós zuhanyrózsák garantálják az energikus reggeli napkezdést 
vagy esti relaxációt.  
Wellness szolgáltatások: A Coral wellness központ teljes 

kikapcsolódást nyújt: látványvízeséssel tarkított élménymedencében, ahol sodrófolyosó, 
masszázspadok, pezsgőágyak, víz alatti buzgárok, gejzírek teszik igazi szórakozássá az úszást, ezek 
felül a finn-, infra- és bioszaunák, valamint aromaterápiás gőzkabinban találhatók a wellness 
központban. A kongresszus helyszíne 15 perces sétával közelíthető meg.  
Parkolás: a szálloda zárt mélygarázsában biztonsági őrzéssel 1.500.-Ft / autó / éj.  
Bejelentkezés: 14.00 órától. Kijelentkezés: 10.00 óráig. 
 
 
t Prémium Hotel Panoráma**** 
/H-8600 Siófok, Beszédes J. sétány 80./ 
 

A 2013-ban megújult szálloda az Aranyparton, a városközponttól 
néhány percnyi sétatávolságra, közvetlenül a Balaton partján található. 
A megújult modern dizájnú étterem változatot svédasztalos kínálatával, 
a magyar és nemzetközi konyha remekeivel, valamint a kávézó és a 
terasz italkülönlegességeivel várja vendégeit.  
Az aktív pihenésre és kénytetésre a wellness szolgáltatások 
biztosítanak lehetőséget fedett úszómedencével, szauna parkkal, vízi 
élményelemekkel tarkított barlangfürdővel.  



  
  
  

 

 
 
A sportoláshoz fitness terem áll rendelkezésre. A szálloda 
szolgáltatásainak körét tovább bővíti a fodrászat, kozmetika, masszázs, 
szolárium zárt parkoló. 
Szobák felszereltsége (40 szoba): franciaágyas vagy külön ágyas, 
kádas fürdőszoba, LDC TV, szobaszéf, hajszárító, WIFI internet 
csatlakozás.  
A kongresszus helyszíne gépkocsival 5 perc, gyalogosan 35 perc alatt 
közelíthető meg. 

Parkolás: zárt parkoló korlátozott számban áll rendelkezésre, díja 1.000,- Ft/autó/éj. A szálloda előtti 
önkormányzati parkolóban, valamint a szálloda előtti zöld területeken szabad helyek függvényében 
díjmentes. 
Bejelentkezés: 14.00 órától, Kijelentkezés: 10.00 óráig. 
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