
 
 

2021. október 8-10. 
 
 
LÁTOGATÓI szállás ajánlat: 
 
A rendezvény idején szállást Hotel Club Tihanynál közvetlenül lehet foglalni az alábbiak 

szerint: 

1. Kedvezményes szállásfoglaláshoz a MOI irodától e-mailben igényelheti az egyedi MOI 

rendezvénykódot, a penzugy@moi.hu e-mail címen.   

2. A megadott MOI rendezvénykóddal közvetlenül a Club Tihanynál tud jelentkezni. A foglalás 

menetét – az igénylést követően – e-mailben küldjük meg, amely tartalmazni fogja az 

igénylő cég egyedi promóciós-, és szálláskódját.  

 

(Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben MOI tagként tagdíjtartozása van, abban az esetben 

a MOI tagi kedvezményt nem tudja igénybe venni.) 

 

Hotel Club Tihany**** az alábbiakban megadott kedvezményes szállás- és étkezési áron csak 

az Optika Hungary 2021. zártkörű rendezvény időszakára (azaz 2021.10.07-10./3 éjszaka) 

érkező vendégeket fogadja.  

A zártkörű rendezvényen - mind kiállítóként, mind látogatóként - csak a szervező által kiadott, 

megkülönböztető jelzéssel (karszalag és badge) rendelkező személyek vehetnek részt.  

 

Szállóvendégek fogadásának időszaka:  

Érkezés legkorábban: 2021.10.06-tól (szerdától) már lehetséges, azonban kizárólagosság 

ebben az időszakban nincs, a szálloda pillanatnyi telítettségétől 

függően kap elhelyezést a vendég.  

Elutazás legkésőbb:  2021.10.10. (vasárnap) – hosszabbításra van lehetőség a szálloda 

telítettségének függvényében, amely szintén egyénileg intézendő. 

 

Az árak „szoba/megadott éj” értendők, tartalmazzák az áfát (5%), a szállodai szobáknál a 

félpanziós ellátást, az Átrium házaknál igény esetén a büféreggelit, nem tartalmazzák azonban 

az idegenforgalmi adót, amelynek mértéke: 530,- Ft/fő/éj. Az Átrium házakra a kiállítóknak 

előfoglalási joguk van. 

 

mailto:penzugy@moi.hu


Tájékoztatjuk a szállást igénylőket, hogy Hotel Club Tihany**** a hatályban lévő törvények 

értelmében szállodai ajánlataiban, visszaigazolásaiban és kiállított számláin a szállás és az 

étkezés tételeit külön-külön részletezi.  

 

A szálloda területén, a kiállító- és konferenciatermekben és az étteremben a dohányzás tilos! 

A dohányzásra a kijelölt helyeket lehet használni. 

 

Szállásfoglalási ársávok: 

• 2021.07.30. - 2021.09.06-ig kedvezményes áron foglalhatók a szállások 

• 2021.09.07-től a szálloda által alkalmazott dinamikus árképzéssel megállapított áron 

foglalhatók a szállások, amelynek mértéke várhatóan kb. +15% lesz magasabb a 

táblázatban feltüntetett árakhoz képest (Pontos árat a foglalásakor kap a szállodától.)  

MOI TAGOK részére 
Parkolás: ingyenes 
 
Félpanzióval/szoba/éj – 5% áfás  
(Az ár étkezés tartalma: bruttó 8.500,- Ft) 

Szobatípus - HOTEL 

2021.09.06-ig 
történő foglalás 

esetén 

3 éj 
összesen 
bruttó Ft 

2021.09.06-ig 
történő foglalás 

esetén 
2 éj 

összesen 
bruttó Ft 

2021.09.06-ig 
történő foglalás 

esetén 
1 éj  

összesen 
bruttó Ft 

Basic egyágyas szoba  51750 36500 18250 

Basic kétágyas szoba 83550 60000 30000 

Standard egyágyas szoba 51750 36500 18250 

Standard kétágyas szoba 83550 60000 30000 

Standard plusz egyágyas szoba  53700 37200 18600 

Standard plusz kétágyas szoba 86550 62000 31000 

Superior egyágyas szoba 61200 43900 21950 

Superior kétágyas szoba 102900 73900 36 950 

Delux egyágyas szoba 63900 45800 22900 

Delux kétágyas szoba 107100 77000 38500 

pótágy ár-minden szobatípusban 35 250 25400 12700 

BUNGALÓ-ház ár    

Átrium ház 4 főre ellátás nélkül 79200 57800 28900 

Átrium ház 4 főre reggelivel 112650 80800 40400 

 
 



Tagsággal nem rendelkezők részére 
Parkolás díja: br.1.000,- Ft/éj/gépkocsi 
 
Félpanzióval / szoba / éj – 5% ÁFÁs 
(Az ár étkezés tartalma: bruttó 8.500,-Ft) 
Szobatípus - HOTEL 

2021.09.06-ig 
történő foglalás 

esetén 

3 éj 
összesen 
bruttó Ft 

2021.09.06-ig 
történő foglalás 

esetén 
2 éj 

összesen 
bruttó Ft 

2021.09.06-ig 
történő foglalás 

esetén 
1 éj 

összesen 
bruttó Ft 

Basic egyágyas szoba  60600 44900 22450 

Basic kétágyas szoba 97800 73800 36900 

Standard egyágyas szoba 60600 44900 22450 

Standard kétágyas szoba 97800 73800 36900 

Standard plusz egyágyas szoba  61200 45600 22800 

Standard plusz kétágyas szoba 101250 76300 38150 

Superior egyágyas szoba 71700 54000 27000 

Superior kétágyas szoba 120300 90900 45450 

Delux egyágyas szoba 74700 56300 28150 

Delux kétágyas szoba 123900 93500 46750 

pótágy ár-minden szobatípusban 42000 31800 15900 

 BUNGALÓ -ház ár      

Átrium ház 4 főre ellátás nélkül 93000 71000 35500 

Átrium ház 4 főre reggelivel 126000 96600 48300 

 
Tekintettel a járványhelyzetre, a SZÉP kártyával történő fizetési lehetőségről, valamint a 
szállásfoglalások lemondási feltételeiről Club Tihany honlapján közzétett információk az 
érvényesek.  (Link: https://clubtihany.hu/altalanos-fizetesi-feltetelek/) 
 
Hotel Club Tihany Covid info: https://clubtihany.hu/covid/ 

 
 
Szobatípusok és Átrium ház leírása: 
 
BASIC szoba: 

• Befogadó képesség: max.: 2 fő + 1 fő vagy 2 fő + 2 kisgyermek 
• Alapterület: ~ 26 m2 , hegyre néző 
• 2 ágy egymás mellett, pótágyazási lehetőség: 1 fix szófa (184 x 86 cm-es) vagy egy kihúzható 

kanapé 
• erkéllyel, klímával nem rendelkezik 
• összekötő ajtó nincsen  
• Általános felszereltség: telefon, TV (LED), hűtő, fürdőkádas fürdőszoba, hajszárító, wifi 

elérhetőség 

https://clubtihany.hu/altalanos-fizetesi-feltetelek/
https://clubtihany.hu/covid/


STANDARD SZOBA: 
• DK-i / DNY-i fekvésű (1-4 emelet) 
• Alapterület: ~ 20 m2  
• Befogadó képesség: max. 2 fő  
• 2 ágy egymás mellett 
• erkéllyel nem rendelkezik 
• Általános felszereltség: klíma, telefon, TV (LED), hűtő, fürdőkádas fürdőszoba, hajszárító, wifi 

elérhetőség 
 
STANDARD PLUSZ szoba: 

• DK-i / DNY-i fekvésű (5-6 emelet) 
• Alapterület: ~ 20 m2  
• Befogadó képesség: max. 2 fő  
• 2 ágy egymás mellett 
• erkéllyel nem rendelkezik 
• Általános felszereltség: klíma, telefon, TV (LED), hűtő, felújított fürdőkádas fürdőszoba, 

hajszárító, wifi elérhetőség 
 
SUPERIOR SZOBA: 

• D-i fekvésű, erkélyes, tóra néző (1-3 emelet) 
• Befogadó képesség: max. 2 fő +1/2 fő pótágyon 
• Alapterület: ~ 31 m2 
• két ágy egymás mellett, 3. főnek pótágy vagy babaágy (térítés ellenében) igény szerint 
• Általános felszereltség: klíma, telefon, TV (LED), hűtő, felújított fürdőkádas fürdőszoba, 

hajszárító, wifi elérhetőség 
 
DELUX szoba: 

• D-i fekvésű, erkélyes, felújított, tóra néző szoba (4., 5., 6. emelet) 
• Befogadó képesség: max. 2 fő +1/2 fő pótágyon 
• Alapterület: ~ 31 m2 
• két ágy egymás mellett, 3.-4. főnek pótágy  
• Általános felszereltség: klíma, telefon, TV (LED), hűtő, felújított fürdőkádas fürdőszoba, 

hajszárító, wifi elérhetőség 
 
ÁTRIUM HÁZ: 

• Légkondicionált faház: nappali - konyha - étkező egy térben, a nappali légterében a galérián 1 
hálórész franciaággyal, földszinten 1 kisszoba két különálló ággyal, fürdőszoba. 

•  Befogadó képesség: max. 4 + 1 fő (pótágyon: nappali ülőgarnitúrája)  

• Alapterület: ~ 61 m2. 

• Általános felszereltség: légkondicionáló berendezés, telefon, tv, rádió, fürdőkádas fürdőszoba, 
kávéfőző (filteres), mikrohullámú sütő, kenyérpirító, elektromos főzőlap (2), hűtőszekrény 
(max.: 10 l fagyasztó űrtartalommal), étkészlet, evőeszközök, poharak 

 

Látogatói étkezési ajánlat: 
 
A látogatóknak a rendezvényen menüebédet is kínálunk, melyet a szálloda Old Captain 
éttermében szolgálnak fel.   
Ára: bruttó 3.300,- Ft/fő/alkalom, melyet a szállással együtt lehet előzetesen megrendelni és 
hasonlóan a szálláshoz, egyénileg rendezendő.  
A menüebéd tartalma: levesbüfé, főétel, desszert. A menüebéd ára italt nem tartalmaz. 



 
Ebéd étkezési igényt - szállásfoglalás nélkül is - lehet előzetesen rendelni 2021. szeptember 
17-ig írásban Hotel Club Tihanytól az alábbi email címen: sales@clubtihany.hu email címen. 
A fenti dátum utáni rendelés esetén a szállodai kapacitás függvényében tudja a 
megrendeléseket fogadni Hotel Club Tihany.  
 
A melegétkezési lehetőségen kívül  – szintén a látogatók kérésére – a kiállítás területekhez 
közeli helyen biztosít büfét az étkezéshez Club Tihany.  
Büféket a Levendula épületében kialakított „Lounge”-ban, illetve a Wimbledon terem 
előterében találják, melyben a hagyományos szendvicsek mellett saláták, hidegtál-jellegű 
ételek, illetve vegetáriánus ételek is kaphatók lesznek a kávé, a víz és az üdítőitalok mellett. 
Újdonság, hogy idén steet food ételek is szerepelnek a büfék kínálatában. 
 

 
Várjuk rendezvényünkön! 
 

   
Optika Hungary 2021 Szervező Bizottsága 

 
 
 

Készült: 2021.07.30. 
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