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9027 Gyõr, Nagysándor J. u. 31. 
  telefon: +36 96 815 983 ▪ e-mail: info@etoparkhotel.hu

www.etoparkhotel.hu 

♦  Nyugat-Magyarország piacvezetõ rendezvényhelyszíne 

♦  High-end rendezvénytechnika

♦  Teljeskörû rendezvényszervezés

♦  Exkluzív környezet a 10 fõs vacsorától a 400 fõs rendezvényig 

♦  Gasztronómiai fogások mesterfokon 

♦  Könnyû megközelíthetõség és ingyenes parkolás

Csúcsminõségre hangolva

A HOTEL.DE ALAPJÁN 
A NÉMET ÜZLETI UTAZÓK KÖRÉBEN 

LEGTÖBBET FOGLALT SZÁLLODA 
KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN
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  Bellevue Konferencia és Wellness Hotel****
H-2500 Esztergom-Búbánatvölgy, Őrtorony utca 49.

Tel.: 33/510-810; 33/510-818; Fax: 33/510-811
Email: info@bellevuehotel.hu; sales@bellevuehotel.hu

www.bellevuehotel.hu

A Bellevue Hotel**** az Esztergom belvárosától 5 km-re fekvő Búbánatvölgyben, a Duna-Ipoly Nemzeti Park  
határán található. Szállodánkban 80 igényesen berendezett szoba várja a pihenni vágyókat.

Tiffany éttermünkben az ínyencek izgalmas íz-utazást tehetnek a gasztronómia világában.

Wellness központunkban élménymedence, gyerekmedence, melegvizes pihenőmedence, jacuzzi,  
finn- és bioszauna, illatkamra, sókabin, gőzkabin, napozóterasz szolgálja Vendégeink tökéletes kikapcsolódását.

215 m2-es konferencia termünk ideális színhelye kisebb és nagyobb létszámú  
rendezvények, tréningek, konferenciák, és esküvők megszervezésére.
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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



Praktikus…
csupán 30 km-re Budapesttől
megközelíthető autóval, hajóval
saját dunai kikötővel rendelkezik
szakmai program és csapatépítés 
egy helyen

Aktív…
sport nap, családi nap
csapatépítő játékok, tréningek
lovas programok
kötélpályás kalandpark
vízi programok a Dunán
kerékpározás a szigeten

Finom…
bográcsozás, grillezés
főzőverseny
kemencés ételek
magyaros ízek
borkóstoló

Nagyszeru…
50 hektár
100 fős panzió
100 fős konferenciaterem
200 fős csárda
500 fős terasz
500 fős bemutató pálya tribün

További információ és foglalás: 
Telefon 36 26 585 005 
info@bodormajor.hu
www.bodormajor.hu

Bodor Major Lovas- és Szabadidőpark, 
Szentendrei-sziget



Egyedülálló kínálatunk 130 000 m2.-es zárt területen: 
• 1400 férőhely szállodai szobákban és hangulatos bungalókban.
• Vendéglátás akár 2000 főre is, több étteremben.
• Rendezvénytermek 2300 főre (legnagyobb terem: 1500 fő).
• 500 m strand és szabadtér kültéri programokhoz.
• Wellness, rekreációs, sport és vizisport szolgáltatások.
• Programok: borkóstoló, vitorlázás, hajózás, kerékpártúrák. 
• 450 férőhelyes ingyenes parkoló a területen belül.

Szállodánk kitűnő választás, ha Ön
üzleti rendezvény, konferencia, kiállítás, családi ünnepségek megrendezéséhez keres helyszínt!

Várjuk szíves érdeklődését!
Hotel Club Tihany, 8237 Tihany, Rév. u.3. Tel.: 87/538 564, Fax: 87/538 516

Email: sales@clubtihany.hu, reserv@clubtihany.hu, www.clubtihany.hu
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A legendás Gellért  
klasszikus rendezvénytermeiben
közel egy évszázados 
hagyományokon nyugvó
vendéglátást kínálunk.

A tradíció 
 vonzásában

1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.  •  tel: +36 1 889 5523, +36 1 889 5521
gellert.sales@danubiushotels.com  •  www.danubiushotels.com/gellert







C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



  

www.grandhotelgalya.hunguesthotels.hu 
 

                                           grandhotelgalya@hunguesthotels.hu 

 

 

 

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

 

                                         

     „ a négy évszak  
                                  élményszállodája” 

 

 
Egyedi természeti környezetben, 5 hektáros park 
közepén fekvő négycsillagos szálloda 

 300 fő befogadására alkalmas konferencia terem 

 5 légkondícionált szekció terem 

 129 db szoba – 56 superior, 50 db classic, 
                    9 db DeLuxe,10 db családi szoba 

 1000 m2 nagyságú wellness részleg 

 Panoráma étterem Kékesre néző kilátással 

 Csapatépítő programok 

 Már 9.900 Ft / fő / éj ártól félpanziós 
ellátással, kedvezményes terembérlettel 
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Jarl Konferencia- és tréningközpont

Skandináv kényelem. Teljes körű felszereltség. 

www.jarl-konferenciaterem.hu | 1133 Budapest, Váci út 92. | Rendezvényszervezés: +36 1 236 4011 georgina.miseta@kinnarps.hu 

A találkozások értéket teremtenek.

A Kinnarps tisztában van azzal, hogy munkaidőnk közel felét kollégáinkkal, ügyfeleinkkel és 
partnereinkkel való együttműködéssel, találkozással, beszélgetéssel töltjük, amelyek mind 
az egyén, mind a vállalat számára értéket teremtenek. Ennek szellemében alakítottuk ki a Jarl 
Konferenciaközpontot, amelyben a kényelmes bútorokkal és modern technikával felszerelt termeken 
túl helyet kaptak munkaállomások, ahol szünetekben egy-egy e-mailt kényelmesen megírhatunk, 
telefonhívások lebonyorítására alkalmas fülkék és fotelekkel berendezett terek, ahova akár egy üzleti 
megbeszélésekre is elvonulhatunk. A szünetek kellemes eltöltését ezen kívül virágos tetőteraszunk 
és a modern lobby biztosítják. A felújított Jarl Konferencia- és tréningközpont vezetői értekezlet, 
meeting, tréning, konferencia vagy sajtótájékoztató megrendezésére egyaránt alkalmas. 



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.



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.



+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!

www.udulo.mta.hu

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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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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Vigadó Galéria
Előcsarnok
Foyer

FÖLDSZINT

Díszterem (zsöllye + páholy)
Északi terem
Déli terem
Panoráma folyosó
Foyer

II. EMELET

Konferencia terem
Panoráma folyosó
Foyer

IV. EMELET

Kiállító terem

V. EMELET

Többfunkciós kiállító termek
Panorámaterasz

VI. EMELET

Hosszú idő után újra megnyitja kapuját a főváros 
egyik legimpozánsabb épülete, társasági és kulturális
fogadótere, a felújított Vigadó.

A Duna-parti korzó mellett található Vigadó díszter-
mével, kiállítótermeivel, konferenciatermével és 
nem utolsó sorban páratlan panorámájával Budapest
meghatározó rendezvényközpontja kíván lenni. 
Az épület változatos méretű tereivel tökéletes helyszí-
néül szolgál a művészeti, a társasági és a vállalati 
élet kiemelkedő eseményeinek.

Válassza Ön is a Vigadót rendezvényei helyszínéül! 

1051 Budapest, Vigadó tér 2.
vigado@mma.hu
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