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Református 
Tanulmányi Központ 

Reformed Study Centre



A deregnyői Református Tanulmányi Központ 
1991-ben lett megalapítva. Szlovákia dél-keleti ré-
szén található a szlovák-magyar nyelvhatáron, Kassá-
tól mintegy 70 km-re keletre. Nagy konferenciatermé-
vel (100 férőhely), könyvtártermével (30 férőhely), 
80 személyes ebédlőjével, valamint 13 szobában 50 
szálláshellyel áll az érdeklődők rendelkezésére. Be-
rendezésével egyaránt szolgálja a kikapcsolódást ke-
reső családokat, valamint a továbbképző tanfolyamok 
és konferenciák résztvevőit. A Kárpátok keleti hegy-
vonulata, a Sirava és a Vinnai tó közelsége (22 km) 
kora tavasztól késő őszig kiváló lehetőséget nyújt he-
gyi túrákra, nyáron pedig strandolásra. 

A Református Tanulmányi Központ árai:
Szállás reggelivel egy napra       
 20 személyig   15,-    Euró/fő
 30 személyig   13,50  Euró/fő
 30 személytől  11,-  Euró/fő
Kérésre ebédet (5,-Euró) és vacsorát (3,- Euró) 

biztosítunk. 
Diákcsoportok, kirándulócsoportok látogatása 

esetén (min. 3 nap), valamint konferenciák  tartása es-
tén (min. 3 nap) további kedvezményt kínálunk.

The Reformed Study Centre in Deregnyő 
(Drahnov) has been founded in 1991. Located in 
the south - eastern part of Slovakia, the Slovak - 
Hungarian border, about 70 km to the east of Kassa 
(Kosice). With it’s large conference room (100 seats), 
the library (30 seats), the dining room (80 seats), 
13 rooms and 50 beds the building is available for 
those interested. The accommodation is designed to 
offer a place for both the families looking forward 
to spend some leisure time together, as well as for 
the participants of training courses and conferences. 
East of the Carpathian mountain range, as well as 
the proximity of the Sirava and Vinnai lake (22 km) 
from early spring to late autumn provides an excellent 
opportunity for mountain hikes and swimming in 
summer.

The prices of the Reformed Study Centre are:
Bed and breakfast for one day 
 to 20 people 15,- Euro / person
 21-30 people 13,50 Euro / person
 30+ people 11,- Euro / person
Lunch (5,- Euro) and dinner (3,- Euro ) will be 

provided .
In case that larger groups, such as school groups, 

tourist groups visiting (min. 3 days), holding 
conferences and spending the night (min. 3 days ) we 
offer additional discounts.


