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A legendás Gellért 
klasszikus rendezvénytermeiben
közel egy évszázados 
hagyományokon nyugvó
vendéglátást kínálunk.
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Miért is érdemes ellátogatnunk 
a Fuji étterembe, mi a siker titka?

A hegy magasságával az élen, 
megújulva megszépülve, 
újra a régi lendületben, már terasszal is!

A gombamód szaporodó távol-keleti sushi bárok, éttermek, tengerében, mind minőségben, egyedi 
helyszín mivoltában, választékban és szolgáltatásokban, egy hegy magasságával emelkedik ki a Japán 
étkezési kultúra immár 21 évvel ezelőtt hazánkba akkreditált „nagykövete”, a Fuji Japán étterem.

A

www.fujirestaurant.hu



100 évmúlt a jelen élményeivel



Pihenni bárhol tud. Nálunk újjászületik.

A Caramell Hotelben természetes, hogy a test, a lélek és a szellem egységének 
megteremtése a nálunk , illetve az általunk  szervezett konferenciákon, 

-

Miért éppen a Hotel Caramell?

Itt az ősz, a csapatépítések ideje!

TIPPÜNK: Kristály Torony Bükfürdő  …egy izgalmas mosoly!
A Magyarországon egyedülálló, kristályszerkezetű, háromszintes, kaland-

pályán minden generáció megtalálja a számítását. Az egy időben 120 fő 
kalandozását lehetővé tevő Kristály Torony a több mint egy kilométer hosszú 

pályavonalával, az óriás hintával és a közel 200 méteres Flying Fox csúszás-

sal kifejezetten alkalmas különleges rendezvények, találkozók, 

céges csapatépítő tréningek, lebonyolítására.

Pihenni bárhol tud. Nálunk újjászületik.

9740 Bükfürdő, Európa u. 18.
Telefon: +36 94 558 030
E-mail: info@caramell.hu
Web: www.hotelcaramell.hu

Web: www.kristalytorony.hu E-mail: info@kristalytorony.hu













Klasszicista stílusban épült szállodánk a régió legideálisabb kon -
ferencia helyszíne, ahol a páratlan rendezvényterem kapacitás társul 
igényes vendéglátóipari szolgáltatásokkal, átlagon felüli parkoló-
hely kapacitással.

Ha konferencia vagy családi rendezvény, a megoldás:

Hotel Magyar Király****KKupola terem
Az impozáns földszinti bálterem üvegkupolája alatt több száz fôs konferenci-
ák, bálok, fogadások, díszvacsorák, esküvôk lebonyolítása sem jelenthet gondot.
A Kupola terem melletti szekciótermeinkkel karöltve biztosítjuk rendezvényü-
kön a zavartalan, nyugodt munka és a szeparált vendéglátás lehetôségét.

Ha egy elegáns szálloda kifogástalan konferencia helyszínét keresi, készséggel 
ajánljuk a 250 fôs termet, amely mobil falakkal percek alatt 3 szekcióteremmé 
ala kítható át. A Szent István termek külön-külön és együttesen is nagyszerû hely-
színt biztosítanak akár kisebb, akár nagyobb konferenciák megrendezéséhez. 

Szent István teremSH

Szen

A szálloda büszkesége az egyedülálló, királyi pompát biztosító Trónterem, 
amelyben egy 80 fôs rendezvény lebonyolítása is könnyedén megoldható. Ezen 
termünket igazán különleges eseményekhez ajánljuk, legyen szó állófogadásról, 
díszvacsoráról vagy házasságkötésrôl. 

TrónteremTiztosíta

A szá

Tró

Bvacsor

Csapatépítô tréningekhez, kötetlen összejövetelekhez vagy akár baráti beszél-
getésekhez is különleges helyszínt biztosít, az eredeti fehérvári várfal tégláiból 
épített borozó, ahol bor és pálinka kostólás alkalmával Ön is érezheti városunk 
ezer éves történelmének hangulatát. 

Borozó

Hotel Magyar Király****

H-8000 Székesfehérvár, Fô u. 10. · Tel.: +36 22 311 262 · Fax: +36 22 327 788
info@magyarkiraly.hu · www.magyarkiraly.hu

Egy rendezvény munka – de számunkra ünnep is. A szálloda
értékesítése komoly küldetés – de nekünk öröm is.  Vendégeink 
kiszolgálása  fi gyelemre méltó feladat – de csapatunknak kihívás és 
szívbôl jövô alázat is. Egy éttermi ízvilágot megkomponálni igazi 
megmérettetés – de nálunk nem hiányozhat a legfontosabb fûszer, 
a csipetnyi szeretet sem.
A rendezvény elsô mozzanatától az utolsóig érezheti szeretô gon-
doskodásunkat. 

EEEss zEEss zencia
y mmunka – de számunkra ünka de számuk á kk dd á

Ess zencia

Hotel Magyar Király****

Rendezvények fe lsofokon
tíl b é ült áll dá k é ió l id áli
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Hotel Magyar Kirá

Rendezvények fe lsofokon
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 Termálmedence élményelemekkel 

 Igényesen felújított wellness rész   

 Ingyenes strandbelépő egész évben 

 Borkóstolók, csapatépítő programok 
 

www.hotelflora.hunguesthotels.hu   ●   hotelflora@hunguesthotels.hu 

3300 Eger Fürdő u. 5 ● Telefon: 36/513-300 ●  Fax: 36/320-815 

 Eger szívében 

 Könnyű megközelíthetőség 

 Megszépült szobák 

 Megújult konferenciatermek 

 7 különböző méretű konferenciaterem 

akár 250 főig 

 Étterem és mediterrán terasz  
 Ingyenes közösségi és szobai Wifi 

internet 
 Esküvői rendezvények és lakodalmak 

teljes körű lebonyolítása 



www.grandhotelgalya.hunguesthotels.hu

   grandhotelgalya@hunguesthotels.hu 

3234 Galyatet , Kodály Zoltán sétány 10.
 Tel.: 37/ 576-576 Fax: 37/ 376-015 

Egyedi természeti környezetben, 5 hektáros park 

közepén fekv  négycsillagos szálloda 

300 f  befogadására alkalmas konferenciaterem 

5 légkondicionált szekcióterem

129 db szoba – 56 superior, 50 db classic, 

        9 db DeLuxe, 10 db családi szoba 

1000 m2 nagyságú wellness részleg 

Mediterrán élménykonyhával felszerelt

        Mátra étterem

Panoráma étterem Kékesre néz  kilátással 

Esküv i rendezvények és lakodalmak

        teljes kör  lebonyolítása 

Csapatépít  programok

Biliárdterem

„ a négy évszak
                                  élményszállodája” 







Liszt Ferenc Konferencia 
és Kulturális Központ Sopron
Liszt Ferenc Conference and Cultural Center Sopron

rendezvénytermek (40–600 fő) | kiállítási terület (510 m²) | konferenciatechnika | catering
halls (40-600 person) | exhibitions area (510 m²) | technical equipments | catering

9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. | telefon: +36 99 517 500 | konferencia@prokultura.hu

www.prokultura.hu

Jó hozzánk eljönni!

A KONFERENCIA-
PIACON

éve10



ÁLLANDÓ INGYENES PROGRAMOK

•   Esténként 19:00 órától éjfélig, – valamint szombaton 
és vasárnap ebédidőben is – a Magyar Ezüst Érdem-
kereszttel kitüntetett Lakatos Vilmos és cigányzene-
kara muzsikál 

•   Folklór táncműsor minden szerdán és csütörtökön 
este 20:00 órától

•   Operett műsor minden pénteken 20:30 órai kez-
dettel a Magyar Állami Operaház és a Budapesti 
Operettszínház művészeinek előadásában

CÉGES RENDEZVÉNYEK

partnertalálkozók, sajtótájékoztatók, év végi rendez-
vények /karácsonyi vacsorák/, exkluzív díszétkezések, 
munkaebédek és vacsorák, bor- és pálinkakóstolók, 
borvacsorák

CSALÁDI RENDEZVÉNYEK

esküvők, születésnapi és névnapi partik, évfordulók, 
ültetett- és büfésztalos rendezvények

TÖKÉLETES HELYSZÍNE!

108 ÉVES MÚLT, MEGÚJULT KÜLSÔ

Budapest egyik leggazdagabb múlttal rendelkező,
108 éves étterme, a MÁTYÁS PINCE ÉTTEREM
meg újulva, a 21. század elvárásainak megfelelően,
de a történelmi értékek megtartása mellett várja a 
kulináris élvezeteket kedvelőket.

Az étterem maximális befogadóképessége ültetett 
vendéglátás esetén 300 fő, ami négy különböző 
kapacitású teremben oszlik el.

Történelmi múltat idéző belső tér és varázslatos, 
modern konyhaművészet, ez adja és őrzi a Mátyás 
Pince utánozhatatlanságának örök titkát. 

MÁTYÁS PINCE ÉTTEREM
1056 Budapest, Március 15. tér 7. 

+36-1-266-8008 
+36-30-952-1737

e-mail: sales@matyaspince.hu 
WWW.MATYASPINCE.EU
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