
INFORMÁCIÓK A JELENTKEZÉSHEZ 
 
 
 
Idén a 31. ÉMSZ Közgyűlés - és Bálra kifejezetten egész hétvégés családi programmal készültünk. 
Továbbra is szeretnénk, ha a közgyűlés nem csak a szombati összejövetelre szorítkozna, ennek 
érdekében már a péntek este is izgalmas programokat ígér, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, és a 
vasárnap délelőtt sem telik el a megszokott szakmai program nélkül. 
 
A 2019-es ÉMSZ Közgyűlés - és Bálnak a Hotel Visegrád**** ad ottont.   
(2025 Visegrád, Rév u. 15. tel.:(26) 397 034 e-mail: info@hotelvisegrad.hu) 
A szállodáról bővebb információk, fotók itt találhatók: www.hotelvisegrad.hu  
A pénteken érkezőket 14 órától fogadja a szálloda. 
 
Szoba árak svédasztalos reggelivel:   
 
egyágyas szoba: br. 18.000 Ft/szoba/éj  
kétágyas szoba:  br. 20.000 Ft/szoba/éj  
Péntek éjszakára a szálloda a fent megadott szombati szoba árakból 10 % kedvezményt biztosít: 
egyágyas szoba: br. 16.200 Ft/szoba/éj 
kétágyas szoba:  br. 18.000 Ft/szoba/éj 
 
Gyermekkedvezmény pótágyra: 
0-4 éves korig ingyenes  
4-12 éves korig 50% kedvezmény a szoba árból, azaz 5.000 Ft/fő/éj (pénteken: 4.500 Ft/fő/éj) 
12 éves kor felett 30% kedvezmény a szoba árból, azaz 7.000 Ft/fő/éj (pénteken: 6.300 Ft/fő/éj) 
IFA: 18 év felettieknek 460 Ft/fő/éj. 
 
Fontos határidők, foglalás és számlák rendezése: 
A jelentkezési lapok beérkezésének határideje 2019. január 31. 
A szobánként kitöltött, aláírt jelentkezési lapokat az emsz@emsz.hu e-mail címre várjuk. A báli 
részvétel feltétele a részvételi díj és a kísérők részére igényelt szombati ebéd árának ÉMSZ számlára 
történő beérkezése, melynek határideje szintén 2019. január 31. 
A jelentkezési lapon a részvételi szándékot valamint a szolgáltatások igénylését X-szel kell jelölni, és 
fontos a résztvevők számát megadni.   
 
ÉMSZ bankszámlaszám: 10201099-40265007 
 
A szobák lefoglalása a megszokott módon közvetlenül a szállodánál történik. A szobafoglalást és 
a kapcsolódó igényeket a szálloda 2019. január 31-ig fogadja. 
A szobák kiosztása a foglalások beérkezésének sorrendjében történik! 
 

Péntek estére közös programot tervezünk:  

Fáklyás élményséta a királyi palotában, forralt borozással (gyerekeknek teával) majd egy igazi királyi 

lakomán vehetünk részt Visegrád legkülönlegesebb éttermében a Renaissance Étteremben. 

A program ára: br. 9.199 Ft/fő, gyerekeknek 4-12 éves korig: br. 3.785 Ft/fő, 4 év alatt ingyenes 

 
A Királyi Palota Európa egyik legszebb királyi rezidenciája volt a középkorban. A viharos évszázadok 
azonban szinte teljesen elpusztították a 20. századra. Ma egy egészen rendkívüli régészeti és 
restaurációs összefogásnak köszönhetően újra régi pompájában tekinthető meg ezt a páratlan 
szépségű épületegyüttes. Tárlatvezetéssel egybekötött látogatás során egy pohár finom forralt borral 
a kezünkben végigsétálhatnak a belső díszudvaron, a kiállítótermeken, a híres loggián.  
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Királyi lakománk színhelyéül Visegrád gasztro-paradicsoma, a korszakot hűen reprezentáló 
Renaissance Étterem szolgál. Az étterem megközelíthető gyalogosan, de a szálloda buszai is 
rendelkezésünkre állnak mind az oda, mind a visszaúton, akár egyénileg is.  
 
A felszolgálásra kerülő menü: 

 Fácánleves eperlevéllel 
 „Salamon király bőségtálja" (Barna sörrel kenegetett, egyben sült malaccomb pecsenye 

boros káposztával, pácolt, parázson sült jérce mellyehúsával tálalva) 
 Trófeás lovagkehely (fahéjas piskóta, gesztenyepüré, tejszínhab, csokoládéöntet, 

gyümölcs) 
A menü mellett korlátlan fehérbor, vörösbor, valamint alkoholmentes italok fogyasztására van 
lehetőség. 
 

  
 
Aki kihagyja a közös programot, péntek este a hotel Sirály Éttermében is tud vacsorázni, ez esetben 
a létszámtól függően svédasztalos vagy menüválasztásos vacsorát biztosítanak számukra. Az 
italfogyasztást a vacsora ára nem tartalmazza, az egyénileg rendezendő. A szállodai vacsora ára: br. 
4.095 Ft/fő, gyerekeknek 4-12 éves korig: br. 2.625 Ft/fő, 4 év alatt ingyenes  

 
Szombaton közgyűlés idejére a hölgyeknek kézműves programmal kedveskedünk.  
A program ára: br. 4.445 Ft/fő, gyerekeknek díjmentes 
Mesterségek olimpiája   
A szombati hölgyprogram keretein belül a Mesterségek Udvarában (Palotaház) a résztvevők 
kipróbálhatják tudásukat a legkülönfélébb kézműves mesterségek izgalmas világában. Ez egy 
rendkívül szórakoztató, interaktív program, melyet ugyanúgy élveznek a gyerekek, akárcsak a 
család/a baráti kör legidősebb tagjai, s mely közben nem csupán szórakozhatunk, de nagyon sokat 
tanulhatunk is a középkorról. 
A visegrádi Palotaház ad otthont a négy műhelynek, ahol a mesteremberek a versenyzőket fogadják.  
A feladatok: kőfaragás, kovácsolás, agyagedény korongozás, lenyomat készítés merített papírra. Az 
elkészült termékeket a versenyzők emlékbe elvihetik.  
A munka minőségét a mesterek csapatonként pontokkal értékelik, a verseny végén pedig a 
pontszámok alapján eredményt kihirdetik és a nyerteseket merített papír oklevéllel díjazzák. A 
Palotaház megközelíthető gyalogosan, de a szálloda buszai a csoport számára most is rendelkezésre 
állnak. 
 

  
 



 
 
A közgyűlés szünetében büféasztalos ebédet biztosítunk, mely az ÉMSZ tagoknak ingyenes, a 
kísérők térítési díj ellenében vehetik igénybe. Az italfogyasztást az ebéd ára nem tartalmazza, az 
egyénileg rendezendő. Helyszín a hotel Sirály Étterme. 
Az ebéd ára: br. 4.095 Ft/fő, gyerekeknek 4-12 éves korig: br. 2.625 Ft/fő, 4 év alatt ingyenes 
 
A Bál ünnepélyes megnyitója, majd a programok ismertetése után kezdetét veszi az ünnepi vacsora 
és mulatság. Fellépő sztárvendégünk Fesztbaum Béla Jászai Mari-díjas színművész a zenét a „Netti 
és a Holländer” nevű zenekar szolgáltatja hajnalig.   
Éjfélkor újabb remek fogásokat szolgálnak fel a még talpon lévő bálozóknak.  
 
A báli jegy ára: 22.000 Ft/fő, mely 4 órás korlátlan italcsomagot tartalmaz (kivéve rövid italok). 
Gyerekek számára kedvezményes jegyárat biztosítunk: 4-12 év között 4.835 Ft./fő, 4 éves korig 
ingyenes. 
 
Vasárnapi szakmai program: 
A családi programok mellett szervezünk szakmai kísérőprogramot is. Vasárnap a szálloda buszaival 
elutazunk a közeli Búbánat Völgyébe, ahol megtekintjük Urbanics János ácsmester tagunk munkáját 
az „Eredeti Fény Zen Templomát”. Az M5 Mesterember sorozat készítőivel közösen forgattunk egy 
epizódot az ácsmesterségről, aminek a második felében szerepel ez a fantasztikus építmény-
komplexum.  
https://www.youtube.com/watch?v=ycpgv2nlWqY  
 

    
 
Támogatói csomagok tartalma: 
Silver támogatói csomag 170.000 Ft + áfa összegért: 

 6 db báli belépő, 

 logós támogatói megjelenés a báli meghívókon, 

 logós támogatói megjelenés az asztalokon elhelyezett menü kártyákon. 
Gold támogatói csomag 270.000 Ft + áfa összegért: 

 6 db báli belépő, 

 logós támogatói megjelenés a báli meghívókon, 

 jól látható logós támogatói megjelenés az asztalokon elhelyezett menü kártyákon, 

 főtámogatói megjelenés a támogatói falon, ami a bálon kiemelten frekventált helyen kerül 
elhelyezésre. 

 
A szálloda további programlehetőségei, szolgáltatásai: 

- A wellness-részlege térítésmentesen áll vendégek rendelkezésére 
- Ugyancsak térítésmentes az egész ház területén működő WIFI és a szálloda parkolójának 

használata is. 
- további - térítés ellenében - igénybe vehető szolgáltatások: szolárium, masszázs, csocsó, 

darts, biliárd, asztalitenisz és bowling (2 pálya) 
- korlátozott létszámmal lehetőség van vasárnap késői (akár 17-18 órai) szobaelhagyásra 

wellness használattal. Az erre vonatkozó igényt a jelentkezési lapon kérjük jelölni, de a 
szálloda recepciójával a helyszínen egyénileg is le kell egyeztetni.  

 
 
 
Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésükre: 
 
 
ÉMSZ titkárság    Lehoczky Árpád   Orbán Réka 

+36-1-264 82 76           +36-70-390-7681          +36-20-934-2429 

emsz@emsz.hu 

https://www.youtube.com/watch?v=ycpgv2nlWqY

