
 

 

 
TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK 

 

TISZTELT RÉSZTVEVŐINK! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Magyarok II. Kulturális Világtalálkozója, illetve a PTE 

Diaszpóra Hálózat Alapító díszvacsora további részleteivel kapcsolatban. Tisztelettel kérjük 

kedves Vendégeinket, hogy figyelmesen olvassák el az alábbi tájékoztató levelet, és segítsék a 

szervezők munkáját azzal, hogy válaszüzenetben – a diaszpora@pte.hu email címre – 

visszajeleznek a levélben feltett kérdésekre. 

 

ÉRKEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Érdeklődni szeretnék, hogy mikor esedékes a rendezvényre érkezésük? 

Illetve, ha autóval kívánnak érkezni a helyszínre, akkor tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hotel 

Palatinus parkolójában (mélygarázs) tudnak a legközelebb parkolni. A parkolóhelyek 

korlátozott számban állnak rendelkezésünkre, ezért előzetes helyet szükséges igényelni a 

szállodától. Ennek ügyintézésében a szervezők szívesen nyújtanak segítséget. 

A Palatinus Hotel parkolójának használatával kapcsolatos tudnivalók: 

 A rendezvény résztvevői kedvezményes, 1600 forintos napidíjért tudnak helyet 

igényelni a parkolóban 

 Helyigénylés esetén kérjük, küldjék meg annak az autónak a rendszámát, mellyel 

érkezni kívánnak – legkésőbb március 27. (hétfő) délig. 

 A szálloda mélygarázsa a Mária utca felől közelíthető meg, nem a Király utcából.  

A mélygarázs GPS koordinátái: 46 04'38.43"N ; 18 13'44.17" E  

Kérdés esetén hívják a Hotel Palatinus recepcióját: +36 72/889 400 
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Az alábbi térkép pedig tovább segíthet Önöknek a tájékozódásban  

(a Hotel Palatinus vendégeinek a Hunyadi úti behajtás engedélyezett): 

 

 

PTE DIASZPÓRA HÁLÓZAT ALAPÍTÓ DÍSZVACSORÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

A díszvacsora április 1-én (szombaton) 20.00-kor a nyitóbeszédekkel kezdődik, azonban annak 

regisztrációja 19.30-kor kezdetét veszi. 

Kérjük Önöket, hogy érkezzenek pontosan a helyszínre (Hotel Palatinus), illetve tartsák szem 

előtt, hogy az este során az elvárt öltözék a protokoll szerinti: black tie. 

 

VASÁRNAPI, ÁPRILIS 2-I INFORMÁCIÓK 

A Hotel Palatinusban megszálló részvevőinek vasárnap legkésőbb 10.00-ig kell kijelentkeznie 

a szobákból, és ezután 10.30-kor kezdődnek a városnéző, kulturális programok az alábbi 

választási lehetőségek közül: 

Az első csoport a Zsolnay Negyed és kiállításait tekinti majd meg: 

 11.00-11.30: Zsolnay Mauzóleum megtekintése magyar nyelvű vezetéssel 

 11.45-12.35: Zsolnay Aranykora- Dr. Gyugyi László gyűjteményének megtekintése 

magyar nyelvű vezetéssel 

A második csoport a Középkori Egyetem és a Cella Septhicora látogatja majd meg:  

 11.00-11.50: Cella Septichora megtekintése magyar nyelvű vezetéssel 

 12.00- 12.30: Középkori Egyetem megtekintése magyar nyelvű vezetéssel 

 



 

 

A harmadik csoport a Pannon Magyar Házat tekinti majd meg. 

Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 2001-ben nyitotta meg Pannon Magyar Házát, 

ahol a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó tematikus kiállítások megtekintésére lesz lehetőség. 

Kérjük, hogy aki még a rendezvényre való jelentkezésnél nem tette volna meg, az 2017. 

március 27. (hétfő) délig jelezzen vissza, hogy melyik kulturális programon szeretne részt 

venni. Illetve, ha esetleg módosítani szeretnének a regisztrációnál kiválasztott kulturális 

programot, akkor szintén jelezzék felénk efféle igényüket. 

A kulturális programok 13.30-ig befejeződnek, és a Palatinusba való visszaérkezést követően, 

az előre igényelt transzferek 14.00-kor indulnak a Hotel Palatinustól. 

 

A kulturális programot követően szeretnék felhívni a figyelmüket egy gasztronómiai 

lehetőségre: 

A Hotel Palatinus éttermében 14.30-ig lehetőségük van Sunday Brunch-on részt venni, ahol 

ízletes, széles választékú büféasztalos ebéddel várja a szálló a vendégeket. kellemes hangulatról 

a „Palatinus” zenekar gondoskodik.  

A Sunday Brunch ára 3 300 forint/fő, melynek igényét legkésőbb a regisztrációig legyenek 

szívesek jelezni a Palatinus recepcióján. 

 

ELÉRHETŐSÉGEK TOVÁBBI KÉRDÉSEK ESETÉN: 

A rendezvény egyik főszervezője: Jarjabka Ákos (+36 70 339 1235) 

Operatív kérdésekkel kereshetik: Dukai Edit (+36 20 269 6733) 

Utazással kapcsolatos kérdésekben áll rendelkezésükre:  

Hargitai-Kiss Krisztián (+36 30 700 9001) 

 

 

Bármely felmerülő kérdés esetén keressenek minket bizalommal. 

 

Üdvözlettel, 

Magyarok II. Kulturális Világtalálkozójának, illetve a Hálózat Alapító Díszvacsora szervezői 

 


