
STM3 Apartman
7621 Pécs, Szent Mór utca 3.
Telefon: (30) 33 150 66
Internet: stm3.hu
E-mail: info@stm3.hu

Az STM3 Apartmanok, Pécs történelmi belvárosának szívében, a Szent Mór utca 3. szám alatti, műemlék jellegű 
épületben találhatók. A ház 2008-ban épült újjá, az eredeti  épület karakterének megfelelően és díszítőelemeinek 
felhasználásával. A jelenlegi ház helyén állt épületben született 1880-ban, a híres matematikus, Fejér Lipót. Az 
apartmanok 100-500 méteres körzetében, gyalogosan kényelmesen elérhető távolságban találhatók Pécs legjelentősebb 
kulturális helyszínei (a Pécsi Nemzeti Színház, galériák, múzeumok, a Székesegyház, az ókeresztény sírkamrák, mozi), 
éttermei, cukrászdái. Ugyancsak pár perc  sétával elérhető hétvégén is nyitvatartó gyógyszertár, élelmiszerbolt, pékség, 
kávézó, drogéria, bevásárlóközpont. Pécs történelmi belvárosába, így a Szent Mór utcába is, gépkocsival csak az ott 
lakók, illetve az engedéllyel rendelkezők hajthatnak be. A gépkocsival  érkező vendégeink számára behajtási engedélyről 
gondoskodunk. Gépkocsival parkolni az apartman alatti biztonságos teremgarázsban lehet a szállás ideje alatt. 

A kis apartman 30 m2-es, az épület déli épületszárnyában található, az első emeleten. Az apartman teljesen 
berendezett, jól  felszerelt, főzésre alkalmas konyhával  és igényes fürdőszobával, valamint 27 csatornás TV-vel, gyors 
internet (20 Mbit/s) és wifi kapcsolattal  rendelkezik. Két személy számára kényelmes, de szükség esetén pótágyazható. 
Az apartmanhoz tartozik egy 20 nm-es füves tetőterasz is, amelyen egy hatalmas vadgesztenyefa áll. 

A nagy apartman 42 m2-es, az épület északi  épületszárnyában található a második emeleten. Az apartman teljesen 
berendezett, jól felszerelt, főzésre alkalmas konyhával és igényes fürdőszobával, egy külön félszobával, valamint 27 
csatornás nagyképernyős TV-vel, DVD-vel, internetkapcsolattal (+wifi) rendelkezik. Négy személy számára kényelmes, 
de szükség esetén pótágyazható. Az apartmanhoz tartozik egy 12 m2 -es növényekkel határolt tetőterasz rész is.

Az apartmanokban dohányozni és kutyát vinni nem lehet. 

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
Az autóval érkezők általában a 6-os út felől 
érkeznek Pécsre. 

Budapest felől a történelmi belvárosba az Ágoston 
térről lehet behajtani az Anna utcába, majd lefelé a 
Szent Mór utcába. 

A Szigetvár felől érkezők a Hunyadi János útján, 
majd a Mária utcán keresztül érhetik el a Szent 
Mór utcát.

ÁRAK

Apartman 1 fő részére: 8000 Ft/apartman/éj 
2 fő részére: 10000 Ft/apartman /éj
Minden további vendég: + 3000 Ft/éj
+ idegenforgalmi adó: 400 Ft/fő/éj

Parkolás gépkocsival az apartman 
alatti teremgarázsban

 500 Ft/éj

Behajtási engedély 400 Ft/db  (egy óráig érvényes, parkolásra is) 

Bicikli kölcsönzés ingyenes

Kedvezmények:
• Fejér Lipót születésnapján (február 9-én) minden árból 50% kedvezmény


