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A Gundel a minőség, az elegancia és az egyedülálló konyhaművészet szinonimájává vált történetének több, mint 120 éve során. A 

klasszikus értékek, a megújulás és a tradíciók harmóniája, valamint az egyedülálló szakmai tapasztalat segít abban, hogy a XXI. században 

is kiemelkedő színvonalon láthassuk vendégül a hozzánk betérőket, s vendégeink örök élményekkel távozzanak a Gundelből.

Meghitt családi eseményeken, vagy a több száz-, akár ezerfős gála rendezvényeinken gyors és lendületes kiszolgálás ötvöződik a 

hagyományosan figyelmes vendéglátással. Az állandó magas színvonal hátterében modern technikai eszközök és jól képzett, nagy 

tapasztalattal rendelkező szakemberek – séfek, felszolgálók, sommelier-k állnak – hogy Ön valóban vendég lehessen saját rendezvényén.

A Gundel különtermei a diszkrét megbeszélésektől a grandiózus gálaeseményekig a rendezvény-lehetőségek számtalan variációját 

nyújtják. Az épület emeleti szintje hajdan a Gundel család otthona volt, a különtermek az alapítás korának hangulatát idézik. Az épületben 

ma az éttermen és az elegáns Erzsébet Királyné Báltermen kívül hét, kisebb különterem is található, amelyek mindegyike saját bútorzattal, 

egyedi stílusban került kialakításra. Vendégeink kora tavasztól késő őszig a teljeskörű felújításon átesett, hatalmas és árnyas kertünkben is 

élvezhetik konyhánk specialitásait.

A GUNDEL A HÉTKÖZNAPOKAT ÜNNEPPÉ, AZ ÜNNEPEKET FELEJTHETETLEN ÉLMÉNNYÉ VARÁZSOLJA

A GUNDEL PALOTA BANKETT TERMEINEK EGYIKÉBEN, VAGY AZ ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT HELYSZÍNEN.

A TRADÍCIÓK ÉS A MEGÚJULÁS HARMÓNIÁJA

www.gundelcatering.hu   |   www.gundel.hubankett@gundel.hu   |   +36 (1) 468 4041



BEVEZETŐ

Pécs a világörökség és a kultúra városa, dél-dunántúli regionális központ, a hazai és nem-
zetközi turizmus kedvelt célpontja. Büszke lehet épített történelmi és kulturális öröksé-
gére, művészeti és tudományos életére, nagymúltú egyetemére. A város, köszönhetően
a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program beruházásainak, fejlesztéseinek,
számos exkluzív helyszínnel gazdagodott.

CELLA SEPTICHORA 
– A VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN

A dóm szomszédságában található óke-
resztény emlékeket bemutató látogató-
központ különleges építészeti megoldá-
saival, izgalmas tereivel, a római kori em-
lékeket izgalmasan bemutató tárlatával,
időszakos kiállításaival, konferenciák, céges
fogadások, incentive programok, esküvők
kedvelt helyszíne 120 fős befogadóké-
pességgel.

PIAC ÚJ DIMENZIÓJA
MARKET 

A
NEW DIMENSION ON THE MICE PIAC A

ÚJ DIMENZIÓJA MICE
PÉCS PÉCS

A KULTÚRA
VÁROSA

www.pecsorokseg.hu
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ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED

Az EKF év legnagyobb beruházása és leg-
jelentősebb eredménye. A térség és az
egész régió kulturális centrumaként műkö-
dik, művészeti oktatási központ. Területe
nagyrészt az egykori Zsolnay-gyár felújí-
tott épületegyüttesét, illetve újonnan
emelt épületeket és tereket foglal magá-
ban. Csodálatos hangulatú, világszinten
egyedülálló létesítmény 40 000 négyzet-
méteren. 
Az impozáns épületek tökéletes tereket
rejtenek, melyek egymással és a csatla-
kozó kültéri helyszínekkel kombinálva pá-
ratlanul izgalmas rendezvénylehetőséget
kínálnak 30 főtől akár több száz főig.

A ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED
RENDEZVÉNYHELYSZÍNEI

SIKORSKI-HÁZ – JÚLIA TEREM
A gyár csodálatosan felújított műterem
épülete ad otthont a világhírű Gyugyi-gyűj-
teménynek. Emeleti Júlia terme kiválóan
alkalmas 40-50 fős exkluzív állófogadások
befogadására.

PÉCSI GALÉRIA – M21
A Galéria kiállítóterei modern környezetet
teremtenek 50-400 főig elegáns fogadá-
sokhoz, konferenciákhoz. Az 5 egymáshoz
kapcsolt tér kitűnő lehetőséget teremt te-
matikus programok megvalósítására.

E78 RENDEZVÉNYKÖZPONT
Az 1000 (körasztalosan 220, széksorosan
400) fős koncertterem és a hozzá csatla-
kozó Pirogránit udvar alkalmas nagyobb,
komplex rendezvények lebonyolítására,
konferenciák, céges rendezvények, koncer-
tek, fesztiválok ideális helyszíne.
Az épületben található még a Panoráma
terem (95 fő) és az Oktató terem (40 fő).

APOSTOLOS TEREM
A negyedben található terem exkluzív kör-
nyezetet teremt a falain látható apostolok
és angyalok látványának köszönhetően.
Maximum 100 fős rendezvények számára
ideális helyszín.

BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ
A jeles múlttal, színvonalas produkciókkal
rendelkező bábtársulat otthona a szecesz-
sziót megidéző villajellegű épület. A Kós
Lajos terem (200 fő) és a Kamaraterem he-
lyisége (70 fő) többféle rendezvénytípus-
hoz kínál jól kombinálható tereket.

Terem neve Területe (m2)

É78 Koncertterem  460 400 220  
É28 Panoráma terem 223 110 90  
É28 Oktatóterem 73 40 30  
É28 Zeneterem 83 50 40  
Júlia terem 80 40 30
Apostolos terem 143 95 60  
M21 Galéria 1028 680 350  
Bóbita Bábszínház Nagyterem   200
Bóbita Bábszínház Kamaraterem   70
Pirogránit udvar 1877 2000    

www.zsolnaynegyed.hu
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KODÁLY KÖZPONT

A Kodály Központ a dél-dunántúli régió
legnagyobb befogadóképességű hangver-
senyterme, amely konferenciaközpontként
és kulturális rendezvényhelyszínként mű-
ködik. A 11 144 m2 nettó alapterületű
multifunkcionális komplexum kivételes
adottságaival, világszínvonalú fény- és
hangtechnikájával exkluzív helyszínt bizto-
sít minden itt rendezett esemény számára.
Csigavonalat formázó alaprajza, szokatlan,
derékszögek nélküli izgalmas belső kiala-
kítása, hatalmas aranyló, meleg színű terei
azonnal rabul ejtik a látogatót. A Kodály
Központ prémium helyszín 30-999 fős
rendezvényekhez.

A 999 férőhelyes koncertterem gálaese-
mények, kongresszusok fogadására is al-
kalmas. 200 főig exkluzív tányérszervizes
gálaétkezésre is igénybe vehető az ele-
gáns, égerfa borítású koncertterem. A
nagyteremben zajló kongresszus teljes
hallgatósága elhelyezhető a tolmácsfül-
kékkel ellátott 300, illetve 170 férőhelyes
konferencia-, valamint az öt kisebb szekci-
óteremben, melyek mindegyike beépített
konferenciaeszközökkel felszerelt.

Terem neve Területe (m2)

Hangversenyterem 1011 999 / 928 /816 200
Földszinti konferenciaterem 317 300 100 240 120
1. emeleti konferenciaterem 266 270 100 160 120
111. számú szekcióterem 58 30 25 30
116. számú szekcióterem 49 40 20 20
117. számú szekcióterem 47 40 20 20
118. számú szekcióterem 58 50 30 30
119. számú szekcióterem 94 60 40 40

www.kodalykozpont.hu
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PARKOLÓHÁZ:
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FELSŐVÁMHÁZ U. 52. 
LEDINA KAPU:
ÉSZAK 46° 4' 45.3" 
KELET 18° 14' 55.1"

MŰVÉSZETEK 
ÉS IRODALOM HÁZA

Pécs főterén, a Széchenyi téren található
intézmény több előadóterme és kiállítótere
számtalan lehetőséget kínál rendezvé-
nyekre, nem beszélve a város jellegzetes
képét nyújtó kilátásról. A Fülep Lajos terem
koncertekre és konferenciákra is alkalmas,
130 főig. A Breuer Marcell terem max. 60
főt tud befogadni, az Eck Imre terem 35 fő
részére.

UTAZÁS, MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Az M6 – M60 autópálya bekapcsolja Pécset Európa vérkeringésébe. Budapest 2 óra autóút, a kontinens nagyvárosaiból korszerű au-
tópályán juthatnak el hozzánk. Pécs reptere Pogány, 100 fős gépek fogadására alkalmas. A legközelebbi repterek: Eszék 90 km, Buda-
pest 220 km, Bécs 450 km.
A MÁV Start Zrt. naponta 6 alkalommal közlekedtet korszerű Intercity járatot a Budapest – Pécs – Budapest útvonalon 2 óra 50 perces
menetidővel.

Kapcsolat (értékesítés): ertekesites@zsn.hu

Terem neve Területe (m2)

Fülep Lajos terem 165 130
Breuer Marcell terem 95 60
Eck Imre terem 50 35  

www.pmh.hu

ZSOLNAY 
KULTURÁLIS
NEGYED
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A  főváros szívében, a Nagykörúton található az 
Apáczai Kiadó Budapesti Központja, amely 2000-ben 
nyitotta meg kapuit. Egy helyen található itt a köny-
vesbolt, a könyvtár, és a színvonalas, rendezvények 
megtartására alkalmas termek.

Az Apáczai Kiadó Budapesti Központja szeretettel vár-
ja azokat az oktatási intézményeket, cégeket, művésze-
ti csoportokat, táncosokat, zenészeket, akik ilyen szép, 
inspiráló környezetben szeretnék megtartani pedagógiai 
programjukat, értekezletüket, konferenciájukat, előadá-
sukat, továbbképzésüket, team buildingjüket valamint 
bármilyen egyéb rendezvényüket.

Könyvesbolt
Az Apáczai Kiadó által forgalmazott taneszközök teljes 
választéka megtalálható, amelyből a pedagógus kollégák 

10% kedvezménnyel vásárolhatnak. Szépirodalmi köny-
vek, kötelező olvasmányok, ismeretterjesztő művek, szó-
tárak, valamint a tanulást, oktatást segítő egyéb kiadvá-
nyok színesí tik a kínálatot.

Előadótermek
A Molnár Ferenc Terem 190 fő befogadására alkalmas, 
kiváló színpadtechnikával felszerelt, a századforduló 
hangulatát idéző elegáns díszterem. Megfelelő helyszíne 
lehet szakmai továbbképzéseknek, előadásoknak, egyéb 
hétköznapi és ünnepi rendezvényeknek. A kisebb előa-
dótermek 40, 30 és 20 személyesek, melyek szekcióülések 
és önálló, kisebb rendezvények megtartására egyaránt 
alkalmasak.
A Molnár Ferenc Teremmel boltíves kapcsolatban van az 
„Üvegcipő Kávézó”, mely színvonalas vendéglátással já-
rul hozzá a rendezvények résztvevőinek jó közérzetéhez.

A Budapesti Központ gazdasági társaságok, cégek számára kedvező áron kínálja színvonalas szolgáltatásait. 
A helyszín kiválóan alkalmas munkahelyi értekezletek, rendezvények, marketing tréningek, konferenciák, 

kereskedelmi termékbemutatók megtartására.

Elérhetőségek: 1085 Budapest, József körút 63. · +36 1 328 0761 · www.apaczai.hu · tamasi.dora@apaczai.hu

Apáczai Kiadó Budapesti Központ 
                                             (AKBK) 
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a Balaton cseppenként

CsapatkováCsolás a bor körül!
Élmény – és nem teher, mámor és nem megfelelés!

Hagyományos ételek, kemencében sültek és bor, bor, bor…
A feladatok a legszebb ember alkotta tájban a szőlőhegyen, és a Széchenyi család egykori pincében, a „bor körül” szerveződnek.  
A bor magyar ember számára különösen fontos, hiszen hite gyakorlásakor, születésétől a koporsója rovásáig, hadas időkben, böjt időben 
és sokadalmakon bort ittak, és ez a megbecsülés fontos része volt. A feladatok során részesei lesznek a borkészítés odaadó munkájának, és 
misztériumának. Főzni öröm: a zalai ételek helyi alapanyagból készülnek. Jó idő esetén sütés-főzés a szabadban, bográcsban, kemencében, 
nyárson és grillen…

Bezerics Dániel
Tel: 06-70-313-1397    E-mail: bezerics.daniel@bezerics.com

Széchenyi Pince Bor és Rendezvényház, Szentgyörgyvár, Kossuth L. u. 23

www.szechenyipince.hu    www.bezerics.com    www.bacchushotel.hu

Bacchus Borolimpia®
A vidám pincemunkák: bortömlő hajtás, dugózás, csántérjárás, 
hordó gurítás, betyár oltár, bor házasítás, lopózás, pince labirintus, 
hordó-hódítás. Borismeret: kóstolás technika, kínálás, étel párosítás, 
borstílusok, borleírás. Borkóstoló:. Kóstoló a gazdával, mindig 
titkos izgalmat rejt magában. Bemenni a Széchenyi család által 
épített pincébe, megérinteni a hordókat, titkon megkopogtatni…

Szőlőhegyi vesszőfutás 
Vidám szőlőhegyi tortúra: szőlő csősz, lovaskocsizás, St. Orbán 
engesztelés, veterán traktorok, borlovagi torna, ménszemle,  
lószerszámozás, bűvös kút… 

Szüreti csapatkovácsolás   
A szüret vidám, sátoros ünnep. Szedés, puttonyozás, darálás, 
préselés. A nyert mustot külön erjesztjük, és saját tervezésű címkével 
palackozzuk. Langallós fogadás érkezéskor, szüreti menü, must és 
bor, bor, bor….

Disznótoros csapatkovácsolás
Hagyományos, mangalica disznó vágása. Csoportos kolbász töltés, 
kenőmájas töltés, disznósajt készítés, kóstoló csomag. „Paraszt 
wellnes”: vesevelő, böllérmáj, sült vér, toros káposzta, pecsenye, 
hurka, kolbász, rétes és  bor, bor, bor… 

borház







Kék Duna Wellness Hotel**** Ráckeve 
06-24/523-230 • recepcio@wellnesshotel.hu
www.wellnesshotel.hu

Kék Duna
Wellness Hotel

* * * *

Élménygazdag wellnessre  
csábítjuk Önt

Budapesttől 47 kilométerre található szállodánk, mely 2003-ban nyitotta meg kapuit vendégei 
előtt. Folyamatos újítások és bővítések kísérték az eddigi működését. A szálloda elegáns környe-
zetben, várja vendégeit. Két emeleten 47 szobával üzemel, összesen 114 fő befogadására alkalmas.  
Szobáink nagy része a Dunára néz, légkondicionáltak. Csupán 4 apartman ablaka néz a belső kertre. 
Az apartmanok 2-2 szobából állnak, ezért kiválóan alkalmasak családok elhelyezésére. Légkondi-
cionált éttermünk, a Kék Duna étterem 110 fő befogadására alkalmas, panoráma éttermünk pedig 

további 50 fő kiszolgálását teszi lehetővé. 

Felépítettük az ókori római wellness gondtalan és egészséges világát!  
Római stílusú falaink között az alábbi szolgáltatásokat találják:

Úszómedence: A medence 18 méter hosszú és 138 cm mély. A víz 25 fokos. Pezsgőfürdő:  
A legfelső szinten 33 fokos a víz. Az uszoda középső szinten lévő kis medencéjében a hidromasszázs 
és gejzír masszírozó hatását élvezheti. Látványelemeink automatikusan működnek, 3 perces idő-
közönként. Teabár: A méregtelenítés akkor igazán hatékony, ha megfelelő mennyiségű folyadék 
bevitellel párosul. Válasszon gyógyfüveinkből, és készítsen gyógyteát! Fogyasszon belőle kedvére 
korlátozás nélkül! Finn szauna: Segíti a szervezetünket a salakanyagoktól való megszabadulás-
ban, hatékony immunerősítő és érregeneráló hatású. Merülő-medence-Frigidárium: A szauna 
és a gőz melege után, le kell hűteni a testet, majd merülő-medence hideg vizével helyreállítjuk  
a véredények állapotát és ezzel a vérkeringést, így edzhetjük immunrendszerünket. Infraszauna:  
Az infrakabin a mélyebb rétegek méregtelenítését végzi, a sejtregenerációban és a cellulitis eltün-
tetésében játszik szerepet. Tepidárium: Langyos szauna aromaterápiával. Javasolt mindazoknak, 
akiknek egészségi okok miatt a finn szauna megviseli a szervezetüket. Gőzfürdő: A bőr felső réte-
geinek méregtelenítését idézi elő. Külső úszómedence: 5x20 méteres úszómedencénk igazi fel-
üdülés az úszni vágyó vendégek részére. Látványmedence: 7-féle látványelemmel ellátott meden-
cénk, igazi kényeztetés, a víz masszírozó hatását kedvelő vendégeink részére. Gyermekpancsoló:  
A medence napozó részéhez közel kialakított, tengerpartszerűen mélyülő gyermekpancsoló, lehe-
tőséget biztosít a csemeték biztonságos vízi pancsolásához. Napozó pavilonok: Sejtelmes han-

gulatú pavilonjaink igazi nyugalmat, pihenést biztosítanak, a hinta finom ringatózásával.



TEL: +36 1 424 6666

RENDEZVENY@KURT.HU  

  WWW.KURT-RENDEZVENYKOZPONT.HU

H-2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 301.

RENDEZVÉNYKÖZPONT 
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+36 / 36 517-000
3300 Eger, Knézich K. u. 2.
info@minarethoteleger.hu
www.minarethoteleger.hu

EGER LÜKTETÔ
SZÍVÉNEK OTTHONA

Az egri lüktetô élet központjában a park-klub.hu 
csoport jóvoltából újra életre kelt a Park Hotel 
Minaret, mely a barokk belváros egyik legim-

pozánsabb miliőében helyezkedik el.

A tájegység legfôbb építészeti vonzereje Eger 
belvárosa, a török hódoltság idejéből fennmaradt 
Minaret emlékmû, az Egri vár történelmi mûem-
lékei, a barokk és klasszicista házsorok, melyek 

között helyezkedik el a Park Hotel Minaret.

A hotel kialakítása teljesen tükrözi a város hangula-
tos kis utcáit, zegzugos kis félreesô találka helyeit, 
ezzel is még otthonosabbá téve a metropoliszi életet.

Eger kiemelt turisztikai központ, ahol egész évben 
szórakoztatóbbnál szórakoztatóbb és izgalmas prog-
ramok várják az ide érkezôket. Érkezzen meg és élje 
át újra a séta örömét, hiszen a  Minaret Hoteltôl  pár 
perc séta alatt részese lehet a Középkori Vásárnak, a 
Végvári Vigasságnak, a Bikavér Ceremóniának, 
Eger Ünnepének és tengernyi fesztiválnak és mu-

latságnak.

A szálloda 34 komfort szobája mellett, a Minaret 
Hotelben helyet kapott egy minden technikai igényt 
kielégítő meeting terem, egy belsô zárt grill terasz és 
udvar valamint a hagyományos magyar konyha mel-
lett, egy egyedi és igen különleges gasztronómiai 

szolgáltatás, a FINGER FOOD&SALAD BAR.

Élje át Eger hangulatát, töltôdjön fel nálunk
a Park Hotel Minaretben!
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Erdőtarcsai akadémiai ÜdÜlő

Budapesttől 50 km-re, a Cserhát-alján a barokk stílusban épült, korhű bútorral berendezett, egykori 
Szentmiklóssy-Kubinyi-kastély kiváló lehetőséget kínál családi és céges rendezvények megrendezésére. 

Tavasztól őszig a rendezvényteremből nyíló közvetlen kertkapcsolatos hangulatos terasz várja a vendégeket. 
A kastély parkja és terasza ideális helyszín szabadtéri programokra, vagy akár esti grillezésre, borkóstolásra is.

Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ
H-1051 Budapest, Nádor u. 7.

Tel.:/fax: (36-1) 4116 227, (36-1) 4116 270
E-mail: marketing@udulo.mta.hu

MTA Üdülési Központ Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő
H-2177 Erdőtarcsa, Petőfi út 1

Tel.:/fax: (36-32) 478-050
E-mail: erdotarcsa@udulo.mta.hu

Elegancia, nyugalom, kikapcsolódás
Rendezvények főúri környezetben

Tegye emlékezetessé rendezvényeit, üzleti találkozóit  
az MTA Üdülési Központ Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő és Alkotóház segítségével!

mta ÜdÜlési központ
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Mátraházai akadéMiai ÜdÜlő

A Mátra szívében, csodálatos természeti környezetben várja vendégeit a hegyi pihenőházak  
stílusában kialakított Mátraházai Akadémiai Üdülő.

Konferenciák, szimpóziumok, továbbképzések megrendezésére igényes kialakítású, a legmodernebb hang-  
és vizuál-technikával felszerelt, 100 fő befogadására alkalmas konferenciaterem, valamint  

18 fős könyvtárszoba áll rendelkezésre. A hangulatosan berendezett 80 fős étterem  
kiváló lehetőséget kínál kisebb-nagyobb céges és családi rendezvények megrendezésére, megtartására.

Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ
H-1051 Budapest, Nádor u. 7.

Tel./fax: (36-1) 4116 227, (36-1) 4116 270
E-mail: marketing@udulo.mta.hu

MTA Üdülési Központ Mátraházai Akadémiai Üdülő
H-3233 Mátraháza Külterület

Tel.:/fax: (36-37) 374-029
E-mai: matrahaza@udulo.mta.hu

Csend, nyugalom, kikapcsolódás
Rendezvények a Mátra szívében

Tegye emlékezetessé rendezvényeit, üzleti találkozóit az  
MTA Üdülési Központ Mátraházai Akadémiai Üdülő segítségével!

Mta ÜdÜlési központ

www.udulo.mta.hu
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Korshak Kft. | Szekeres József Konferencia- és Rendezvényközpont
H-2440 Százhalombatta, Szent István tér 12.
Tel.: +36 70 394 2440     Fax: +36 23 540 511

radler.csaba@korshak.hu
www.szekereskrk.hu

a minőség és elegancia nem kérdés, budapesttől pár lépés, szekeres!

www.SzeKeReSKRK.Hu
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Ticket hotline:

+36 1 266 20 40
+43 1 796 94 90
www.gpticketshop.com • www.hungaroring.hu
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