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Egyedülálló kínálatunk 130 000 m2.-es zárt területen: 

Szállodánk kitűnő választás,

Várjuk szíves érdeklődését!
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Megújulás a vízparton 
   – megújulás a Klubban

www.hotel-yachtclub.hu

Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Új konferenciahelyszín a siófoki 
vitorláskikötő ölelésében
A  rendelkező 
Hotel, Spa & Restaurant a céges rendezvények ideális 
helyszíne: a közvetlen Balaton-part élménye az érkezőket 
kiemeli a mindennapokból. A , a stílusos,
mégis  szálloda klubhangulata egyedi atmoszférát 
teremt a 
lebonyolításához.

2012 őszétől a hotel kapacitása 38 szobával és egy köz-
vetlen 

 bővül, így az Ön konferen-
ciájának, rendezvényének is felejthetelen helyszíne lehet:

   150 főnek

   (25 méteres úszómedence, pezsgőfürdők szaunák, gőzfürdő) 

  és a környéken
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A Hunguest Hotel Béke 
kiváló helyszínt nyújt konferenciák, rendezvények, 

tréningek és továbbképzések lebonyolítására

A szálloda teljes mértékben klimatizált konferen-
cia centrumának felújítását követôen 300 + 50 
fôs rendezvény kapacitás alakult ki.
A 300 férôhelyes plenáris terem mellett 7 szek-
ció terem helyezkedik el: 20, 30, 40 és 60 
székkel és közel 250 m2 kiállítási terület is ren-
delkezésre áll.
A korszerû technikai háttér mellett a rendez-
vények vendéglátása - a kávészünettôl kezdve 
a svédasztalos fôétkezésen át az állófogadás 

Technikai háttér 
A színvonalas rendezvények lebonyolításához szükséges technikai eszközök biztosítottak. Igény szerint bármilyen felszerelést biztosítani tudunk: 

projektor, korlátozott adatforgalmú vezeték nélküli WIFI internet csatlakozás, CD és DVD lejátszó, 
telefax, fénymásoló, flipchart, hangosítás. 

Rendezvénykapacitás 300 + 50 fô, szálláskapacitás 400 fô.

www.hotelbeke.hunguesthotels.com
Hunguest Hotels Szobafoglalási és Törzsvendég Centrum   1061 Bp., Székely Mihály u. 3. Tel.: (06-1) 481-9150

www.facebook.com/hunguesthotels

és a gálavacsora is biztosított. A konferenci-
án résztvevô szállóvendégek a szálloda saját 
wellness-részlegében frissülhetnek fel a fárasz-
tó nap után. 














