Székesfehérvár szálláskínálata
meggyőzően marasztaló, mennyiségben és minőségben egyaránt.



513 férőhely



387 férőhely



55 férőhely

Apartman

120 férőhely

Vendégház

130 férőhely

Ifjúsági szállás

895 férőhely

Camping

50 férőhely
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Szárcsa Hotel
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Magas minőség, 200 éves patinás műemlék épület kívül-belül megújulva, színvonalas
gasztronómia csúcstechnika.
Királyi szállás-, vendéglátás- és
konferencia szolgáltatások a
belváros szívében.

Modern stílus és nemzetközileg garantált négycsillagos
minőség a belvárostól 10 perc
sétára, tóparti környezetben.
Az épületben egészségügyi
szolgáltatások is elérhetők,
akár csomagban is.

Székesfehérvár, Fő utca 10.
+36 22 311 262
info@magyarkiraly.hu
www.magyarkiraly.hu

Novotel Hotel

Best Western Plus
Lakeside Hotel

Székesfehérvár, Ligetsor 50A
+36 22 799 099
hotel@lakesidehotel.hu
www.lakesidehotel.hu



2

Szent Gellért Hotel

Megszokott Novotel színvonal a városközpontban
légkondícionált szobákkal,
étteremmel, bárral, mélygarázzsal, konferencia szolgáltatással, wellness- és fitnesz
központtal.

A történelmi belváros központi, mégis csendes pontján ideális a pihenni vágyóknak, az
aktív és kulturális élményeket
keresőknek is. Felújítás után
belsőépítészeti díjat kapott!

Székesfehérvár,
Ady Endre u. 19.
+36 22 534 300
h3333@accor.com
www.novotel.com

Székesfehérvár,
Mátyás király krt. 1.
+36 30 308 49 70, +36 22 510 810
info@szentgellerthotel.hu
www.szentgellerthotel.hu
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Jancsár Hotel

Egyedi berendezésű légkondicionált szobákkal, szabadtéri
és beltéri wellness szolgáltatásokkal. Az M7 autópálya
lehajtó közelében, a Sóstó természetvédelmi terület mellett
várja vendégeit.

A belvárostól néhány percnyi autóútra a 7-es főút vonalán található. Akár családi nyaralásra, akár
néhány napos üzleti útra érkeznek,
vagy átutazók, szíves vendéglátásban részesülnek a látogatók.

Székesfehérvár, Szárcsa u. 1.
+36 22 325 700
szarcsa@szarcsa.hu
www.szarcsa.hu

Székesfehérvár, Balatoni út 19-43.
+36 22 514 524
hoteljancsar@t-online.hu
www.jancsarhotel.hu

Hotel Platán
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Hotel Vadászkürt

A belvárostól 15 perc sétára,
csendes, platánfás utcában
a vendégeket játékos városnéző randevúra várják, de az
üzleti tréningek is modern,
elegáns otthonra találnak.

A történelmi városközponttól
néhány perces sétára otthonos, felújított hotel stílusos
bárral és borozóval, biliárdasztallal, ingyenes Wi-Fi-vel.
A házikedvenceket is szívesen
látják!

Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 28.
+36 22 505 920
info@hotelplatan.eu
www.hotelplatan.eu

Székesfehérvár,
Móricz Zsigmond utca 1.
+36 22 507 514
jagerhorn@t-online.hu
www.jagerhorn.hu
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H O T E L 

Családi kirándulás vagy céges
rendezvény? A Tourinform segít
a választásban!



H O T E L 

A felső kategóriás kínálattól a
stílusos boutiqe hotelen és a
családias panziókon át a belvárosi apartmanházakig terjed a
választék.

MARADJ ÉJSZAKÁRA!

MARADJ NÁLUNK ÉJSZAKÁRA!

Hotel Magyar Király
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Nemes Nagy Ágnes Leánykollégium

A 412 fő befogadására alkalmas épületben nyolc szinten, három- és
négyágyas szobák és közösségi helyiségek találhatók. Nagyobb csoportok elhelyezésére ideális megoldás a tanszünetekben.

Székesfehérvár, Arany J. u. 21. | +36 70 293 93 33
recepcio@belvarosvendeghaz.hu | www.belvarosvendeghaz.hu

Székesfehérvár, Lublói utca 28. | +36 22 789 569, +36 30 983 31 61
info@budaivendeghaz.hu | www.budaivendeghaz.hu

Székesfehérvár, Krasznai u. 38. | +36 22 301 822

Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13. | +36 22 312 072 (23-as mellék)
szallas@nemesnagy-koll.sulinet.hu | www.nemesnagy-koll.sulinet.hu
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Öreg Szőlő Wellness Vendégház és Borház
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Kolibri Panzió

Szép, csendes, tiszta kertvárosi környezet pihenni vágyóknak. Hétvégéken a fás - virágos kertben bográcsozás, grillezés is megengedett. Családés bababarát szállás.

A Kolibri Étterem Panzió Székesfehérvár zöldövezetében, csendes, családias környezetben található. A panzió ideális azoknak, akik innen indulva
járják be a környék látványosságait.

Székesfehérvár, Szőlő utca 29. | +36 20 546 25 99
info@szekesfehervar-panzio.hu | www.szekesfehervar-panzio.hu

Székesfehérvár, Nagyszombati út 66. | +36 22 506 918
postmaster@kolibri.axelero.net | www.kolibri.axelero.net
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Domino Panzio
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Alba Apartman

A város kedvelt nevezetességei – a Bory vár és a Bánya-tó – közelében.
TV-vel és fürdőszobával felszerelt szobákkal, grillező hellyel ideális csoportok, osztályok számára is.

Székesfehérvár kedvelt zöldövezeti területén, az Öreghegyen található,
közel a Bory-várhoz. A külön bejáratú apartmant mindazok számára ajánljuk, akik feltöltődésre, pihenésre vágynak.

Székesfehérvár, Fiskális út 111. | +36 22 305 279 +36 20 363 24 55
domino@enternet.hu | www.dominos.hu

Székesfehérvár, Selmeci u. 84/A | +36 30 643 18 28
albaapartman@gmail.com | www.facebook.com/albaapartman

12

Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. | Hiemer-ház
22/537-261 | szekesfehervar@tourinform.hu
turizmus.szekesfehervar.hu | tourinform.szekesfehervar
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Székesfehérvár öreghegyi részén csendes környezetben található a családbarát Host Panzió. A 7 férőhelyes panzió egész évben várja az ide látogatókat.
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SZÉKESFEHÉRVÁR

Host Panzió

Kellemes, nyugodt környezetben, ízléses berendezéssel családok, párok,
üzletemberek és egyéni utazók számára egyaránt ideális. A vendégek maximális kényelemre és laktató reggelire számíthatnak.
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A történelmi belváros festői, macskaköves utcájában csendes, nyugodt
környezetben várja vendégeit. Kényelmes, modern belső kialakítású szobák saját fürdőszobával.
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Budai Vendégház

Flamingó Panzió

16

Ezüstfenyő Étterem és Panzió

Elhelyezkedése kitűnő, főútvonal mellett, de csendes környezetben.
A belvárostól néhány percnyi autóútra található, közvetlen közelében
bevásárlóközponttal és fitneszteremmel.

Székesfehérváron a Fejér megyei Kórház bejáratával szemben található
az Ezüstfenyő Panzió. Egy és két ágyas szobákkal, szolid árakkal várja a
vendégeket.

Székesfehérvár, Kadocsa utca 14. | +36 22 303 467
info@flamingopanzio.hu | www.flamingopanzio.hu

Székesfehérvár, Jedlik Ányos utca 2. | +36 22 337 915, +36 20 217 95 26
info@ezustfenyo-etterem.hu | www.ezustfenyo-etterem.hu
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Panama Motel
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József Attila Kollégium

A motel 58 férőhellyel várja pihenni vágyó vendégeit. A szobák saját fürdőszobával, mini hűtővel, színes televízióval felszereltek, a parkolót pedig
kamerával őrzik.

Három ágyas szobákban kínálnak szállást tanszünetekben a Székesfehérvárra érkező turistáknak.

Székesfehérvár, Had u. 2. | +36 22 503 290
info@panamamotel.hu | www.panamamotel.hu

Székesfehérvár, Széchenyi u.13. | +36 22 500 827
jaktitkarsag@gmail.com | www.jakkoli.hu
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Kodolányi Apartmanház

A város egyik legszebb zöldövezeti területén, az atlétikai sportközpont
közvetlen szomszédságában található. A belváros pár perc sétára van, így
baráti társaságoknak, turistacsoportoknak is ideális választás.
Székesfehérvár, Bregyó köz 4. | +36 30 678 64 03
www.kodolanyiapartmanhaz.hu
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Bregyó közi Ifjúsági Szabadidő
Központ – KEMPING

A szabadidőközpontban a változatos sportolási lehetőségek mellett 50 db
sátor vagy lakókocsi befogadására alkalmas kemping és ifjúsági szálló várja
a vendégeket.
Székesfehérvár, Bregyó köz 2. | +36 22 500 512 | www.varosgondnoksag.hu

20

Táncház Ifjúsági Szállás

A 27+2 fős szálláshely minősítése „B” kategóriás ifjúsági szálláshely. A belváros szomszédságában található szálláshelyet elsősorban fiatal baráti
társaságok, illetve iskoláscsoportok számára ajánljuk.
Székesfehérvár, Malom u. 6. | +36 22 312 795
info@artefolk.hu | www.artefolk.hu

Parkoló

Akadálymentes

Belváros közeli
elhelyezkedés

Fitness/wellness

Utalvány
elfogadó hely

Konferenciaterem

Házi kedvenc
bevihető

Családi szoba

WIFI

IFJÚSÁGI SZÁLLÁS

választásban!
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PANZIÓ | APARTMAN

segítünk a
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Belváros Vendégház		

SZÁLLÁS

