
Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet 

 
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya,  

a magyarországi és határon túli egyetemek régi magyar irodalmi tanszékei  

és a korszak kutatásában érdekelt egyéb szakmai műhelyek közös konferenciája 

 

Eger, 2020. szeptember 3–5. 

 

Szállásinformációk 

 

A rendezvény ideje alatt a résztvevők számára a következő szállásokat ajánljuk.  

 

B épület, Hotel Estella:  

A Hotel Estella (az Eszterházy Károly Egyetem B épületében működik a szálláshely) a 

Líceumtól 5-10 perces távolságra helyezkedik el, az Egészségház utca 4. szám alatt. Az 

egyszerűbb, kollégiumi jellegű részen összesen 23 fő részére foglaltunk itt le szobát, 

melyeknek jellemzői a következők:  

- 4 db apartman, amiben van 7 db kétágyas szoba, valamint egy háromágyas szoba, 

minden apartmannak van egy előtere, amelyhez egy mellékhelyiség és egy zuhanyzó 

tartozik 

- 3 db franciaágyas szoba, amelyek saját fürdővel és mellékhelyiséggel rendelkeznek 

Az árak: 5.500,-Ft/fő/éj  1 fős elhelyezéssel. 

               9.500,-Ft/szoba/éj 2 fős elhelyezéssel. 

Kérem, hogy aki itt szeretne szállást, az jelezze a  farkas.anett@uni-eszterhazy.hu 

címen. A foglalásokat a szervezők továbbítják, de fizetni mindenkinek egyénileg kell a 

szálláshelyen.   

 

 

 

 

mailto:farkas.anett@uni-eszterhazy.hu


 

Centrum Vendégház:  

A szálláshely a belváros szívében a Dobó tértől néhány lépésre helyezkedik el a Bajcsy-

Zsilinszky utca 17. szám alatt (tel.szám.: 06 30 5913131). A szálláshelyen öt apartman 

található 

 Különleges a hangulattal, igényes, polgári bútorokkal rendelkezik. Teljesen felszerelt, 

modern konyha, tágas étkező és zuhanyzós fürdőszoba van benne. 

Igény esetén bőséges, finom, friss reggelit szolgálnak fel. 

http://centrum-vendeghaz-eger.hu/ 

Kapcsolat, árajánlatkérés: http://centrum-vendeghaz-eger.hu/kapcsolat/ 

 

 

Európa Panzió: 

Az Európa Panzió az Érsekkert és a gyógyfürdő szomszédságában, látótávolságra a 

Bazilikától, néhány percre a sétáló belvárostól található.  

A 2003-ban nyílt elegáns családias hangulatú panzió 10 kényelmes, fürdőszobás szobával 

várja szállást kereső vendégeit, parkolási lehetőséggel az udvarban. 

A főszezonban (05. 01-09. 30.) min. 2 éjszakára kell foglalási szándékunkat jelezni: 

1 ágyas szoba 13.000 Ft,2 ágyas szoba 19.000 Ft,3 ágyas szoba 27.000 Ft 

Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, illetve az udvarban való parkolási lehetőséget.  

 

http://www.europapanzioeger.hu/  

http://centrum-vendeghaz-eger.hu/
http://centrum-vendeghaz-eger.hu/kapcsolat/
http://www.europapanzioeger.hu/


 

Hotel Unicornis: 

Eger, Dr. Hibay K. utca 2.  

3 éjszaka 2 főre svédasztalos reggelivel: 71 000 Ft 

5 -10 percre található a Líceumtól 

A földszinten étterem üzemel, ahol napi menü is van. 

  


