Kollégium

Kollégiumi tájékoztató
Szent József Kollégium (2600 Vác, Honvéd utca 13.)
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szent József Kollégiuma a város központjától néhány perces
sétával elérhető műemlékvédelmi oltalom alatt álló épületben kapott helyet.
Elhelyezés 2- 3- 4 ágyas szobákban, internet-hozzáférési
lehetőséggel. A zuhanyzó és a mellékhelyiség minden szinten
közös használatú.

A kollégium területe kamerával védett.

Szállásfoglalás: írásban, a mellékelt egyéni, vagy csoportos Szállásfoglalás nyomtatvány
kitöltésével.
A foglalásról írásos visszaigazolást küldünk, mely tartalmazza a foglaló adatait, a szállás
igénybevételének idejét, az éjszakák számát, fizetendő szállásdíjat, az IFA összegét, a fizetés módját.
Csak a visszaigazolt foglalás tekinthető véglegesnek.
Szállásdíj
Szent József Kollégium: egyéni foglalás esetén 3 500,- Ft/ fő /éj + 300,- Ft IFA
csoportos foglalás esetén (10 fő felett) : 3000,- Ft/ fő/éj +300,- Ft IFA
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A szállásdíj kifizetése csak átutalással lehetséges, legkorábban érkezés előtt egy héttel.
Áraink tartalmazzák a férőhely rendeltetésszerű használatát, a víz, elektromos áram, internet
használatát, a mosás, a végtakarítás és az adó összegét. Ágyneműt, huzatot biztosítunk.
Idegenforgalmi adó (IFA): 18 éves kor felett, a szállásdíjjal együtt fizetendő.
A szállásdíjat a kollégium 10700323- 67353264 - 52200005 sz. számlájára kérjük utalni. A befizetett
összegről számlát küldünk a megadott számlázási címre.
Fontos! Kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel nevét és a szállás időtartamát!
Érkezés, a szállás elfoglalása
Érkezéskor a portai bejelentő lap kitöltését követően vehető át a szobakulcs és beléptető rendszerhez
szükséges kártya, melyet minden vendég köteles használni.
A szállást 14 órától lehet elfoglalni, és legkésőbb 9 óráig kérjük elhagyni.
Előzetes megállapodás esetén természetesen ettől az időponttól el lehet térni.
Étkezés: A Szent József Kollégiumban egy 2 tűzhellyel, mosogatóval, mikrohullámú sütővel
felszerelt konyha áll a vendégek rendelkezésére, edények és evőeszközök nélkül.
A Főiskola Konstantin tér 1-5. szám alatti épületében külsős vállalkozó által működtetett ebédlőben
kedvező áron lehetőség van az étkezések megrendelésére. Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet:
Fidel Andrea konyhafőnök: 06 20/454-5450
Parkolás:
A főiskolának és a kollégiumi épületeknek nincs saját parkolója.
Parkolási lehetőség a környező kis utcákban lehetséges.
További kérdés/kérés esetén állunk rendelkezésükre!
Szeretettel várjuk kollégiumunkban!
Kollégium vezetése
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