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Számlázás és díjfizetés
A Kongresszusra már jelentkezettek részére november 15-től megkezdjük a részvételi díjak
kiszámlázását. A számlák e-mail-en és ezzel egy időben postai úton is kiküldésre kerülnek.
Kérjük, hogy a részvételi díjakat a számlákon feltüntetett fizetési határidőig átutalni szíveskedjenek. A
kifizetett részvételi díj a Kongresszuson való részvétel feltétele.

A Kongresszus helyszínének megközelítése

A helyszín pontos címe:
Danubius Hotel Flamenco****, 1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7.
Tömegközlekedéssel történő megközelítés lehetőségei
Villamos: 61, 17 (kb. 120 m-re – Villányi-Tas vezér sarok)
19, 47, 49 (kb. 400 m-re – Móricz Zsigmond körtér)
Busz: 27 (Villányi-Tas vezér sarok)
Metró: M4 (Móricz Zsigmond körtér)

Parkolás
Fizetős parkolás a DH Flamencoban:
Díjkötelesség: mindennap, 24 órában
- tetőparkoló (max. kapacitás 55 hely személygépkocsik részére)
Működési elve hasonló, mint a bevásárlóközpontokban lévő parkolóknak, azaz sorompó van, kártyát
kell kérni, azzal lehet később kihajtani. A kártya – a szálloda recepcióján történő – érvényesítése
esetén jogosult a vendég a kedvezményes árra.
A parkolás díja:
 alapár: 330 Ft / óra
 szállóvendégeknek: 2.200 Ft / nap
(a mindenkori érkezés időpontjától elutazás napján 13:00 óráig, hosszabbítás elutazás napján
20:00 óráig +500 Ft)
 szállásfoglalással nem rendelkező vendégek számára: 1.250 Ft / nap
(a rendezvény napján érkezéstől az adott nap 24:00 óráig) - garázs (max. kapacitás 20 hely
személygépkocsik részére)
A helyszínen garázsmester kezeli a parkolást. Garázshelyet mindig előre kell foglalni. A kártya – a
szálloda recepcióján történő – érvényesítése esetén jogosult a vendég a kedvezményes árra.
A parkolás díja: 3.800 Ft / nap szállóvendégeknek
(a mindenkori érkezés időpontjától elutazás napján 13:00 óráig, hosszabbítás elutazás napján 20:00
óráig +1.000 Ft)

Ingyenes parkolás a közterületen:
A DH Flamenco “mögötti” területen
Fizetős parkolás a közterületen:
A DH Flamenco “előtti” területen
Díjkötelesség: Hétfő – péntek, 08:00 – 18:00 között
Parkolás díja: 290 Ft / óra

A helyszín - bejelentkezés

A fenti ábrán a szálloda földszinti alaprajzát láthatják. A Kongresszus regisztrációs pultjának helyét
egy piros körrel és „R” betűvel jelöltük. Az előadások a rajz jobb oldalán található „Bolero” teremben
kerülnek megrendezésre. A kiállítók a „Bolero foyer” területén lesznek megtalálhatóak, valamint
ugyanitt lesznek a program szerinti kávészünetek is.

Kérjük Önöket, hogy a szállodába történő megérkezéskor először a Regisztrációs pultot
szíveskedjenek felkeresni. Itt történik regisztrációjuk, valamint itt kapják meg kongresszusi
csomagjukat, mely tartalmazza többek között névkitűzőjüket is. A névkitűző viselése a rendezvény
alatt kötelező.

Szállás

Mint ahogy erről már korábban tájékoztatást adtunk és a Kongresszus weboldalán is olvasható,
esetleges szállásigényüket közvetlen a szállodánál tudják megrendelni.
Rendeléskor a MET2018 kódot használva a napi szobaárból 15% kedvezményt biztosít a szálloda.

Egyebek
A Kongresszus Regisztrációs pultja a hivatalos programkezdés előtt egy órával megnyit és a
rendezvény végéig a résztvevők rendelkezésére áll.
Itt az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:
- Érkezéskori regisztráció
- Helyszíni regisztráció intézése
- MET-be történő belépés
- Helyszíni tagdíjfizetés
- A rendezvénnyel kapcsolatos információ kérése, felvilágosítás
A helyszínen az ott megrendelt szolgáltatás kifizetése bankkártyával, vagy készpénzben történik.
A rendezvény ideje alatt külön étkezés (ebéd, vacsora) igénylése közvetlen a Szállodától lehetséges.

Minden kedves Résztvevőnek hasznos időtöltést kívánunk!

