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A HOTEL ÐLORIUS MAKÓ**** 
SZEPTEMBERBEN NYITOTTA 
MEG KAPUIT A BELVÁROS-
BAN, A HAGYMATIKUM FÜR-
DŐ MELLETT.
A Hotel ★lorius art deco ihlette exkluzív közösségi 
terei különféle események nem mindennapi helyszí-
néül szolgálhatnak: 
- Borkóstoló a tágas, gasztronómiai külön- 
legességeket kínáló elegáns étteremben. 

- Előadás a stílusos konferenciateremben.
- Laza hangulatú party a Panoráma tetőteraszon. 

Az élményeket a ★lorius és a Hagymatikum fürdő 
wellness szolgáltatásai emelhetik még magasabb 
szintre.

6900 MAKÓ,  
CSANÁD VEZÉR TÉR 2. 
TEL: +36 62 511 060  
FAX: +36 62 511 069 
E-MAIL: INFO@GLORIUS.HU  
WWW.GLORIUS.HU

STÍLUS  
AZ ALFÖLD  
SZÍVÉBEN







B 
udapest belvárosában, a világörökség részét képező Andrássy úttal párhuzamosan fekvő Benczúr utcában, könnyen 

megközelíthető helyen, mégis a város zajától elzárva, elegáns környezetben várjuk kedves vendégeinket!

Hotel Benczúr

Látogassa meg honlapunkat!  

www.hotelbenczur.hu  
Kérjen információt vagy árajánlatot e-mailben vagy telefonon:  

bankett@hotelbenczur.hu, t.: 06-1-479-5674

szálloda és rendezvényközpont

A budapesti háromcsillagos szállodák között páratlanul nagy kapacitással, hét különböző méretű rendezvényteremmel 
– melyek egy része teraszkapcsolatos – és egy üzleti tárgyalóval rendelkezünk, 10–250 főig. Projektorral, vászonnal, flip 
chart-tal, wifi-eléréssel (a nagy termekben beépített hangosítási rendszerrel) támogatjuk a lebonyolítást. nemzetközi 
konferenciák számára tolmácstechnika és technikusi segítség kérhető.

A cateringet illetően saját melegkonyhás étteremmel és szakképzett, tapasztalt személyzettel rendelkezünk. A hagyomá-
nyos magyaros ételek mellett figyelembe véve a nemzetközi elvárásokat és trendeket valamint a különböző diétákat és 
ételallergiákat készítjük el menü és büféajánlatainkat. Kávészüneti bekészítéseinknél a friss házi süteményeket és a sajtos 
pogácsát saját cukrászunk készíti.

nemzetközi konferenciák, céges partnertalálkozók, tréningek, családi és egyéb magán rendezvények, esküvők számára 
kiváló helyszín! 

Hotel Benczúr a központban, ahol a Vendég van a középpontban!
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ahol sport és üzlet találkozik

www.groupamaarena.com









www.hotelforras.hunguesthotels.com 
Hunguest Hotel Forrás****SUPERIOR Gyógy- és Wellness Szálloda • H-6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 16-24. 
Tel.: 06 62 566-466 • Fax: 06 62 566-468 • hotelforras@hunguesthotels.hu  

Hunguest Hotel Forrás****superior

Gyógy-, Wellness- és
Konferenciaszálloda
A teljesen megújult, új szolgáltatásokkal gazdagodott Hunguest Hotel Forrás**** well-
ness és gyógyszálloda Szeged mediterrán hangulatú belvárosához közel, a Tisza partján 
várja vendégeit. 
Szállodánkban 400 fõs étterem, számos konferencia- és szekcióterem (50-450 fõig), 
valamint Szegeden egyedülálló kertünk kiválóan alkalmas magas színvonalú konfe-
renciák, rendezvények és kerti partyk lebonyolítására. A remek étteremben a kulináris 
élvezetekrõl világbajnoki aranyérmes és olimpiai ezüstérmes séf gondoskodik.
Ami az új Hunguest Hotel Forrást különlegessé teszi, az a szolgáltatások széles vá-
lasztéka: Zsidró Szalon, négypályás bowlingcenter bárpulttal, biliárdszalon, Xbox-
szoba, gyermek játszószoba. Magyarország egyik legnagyobb gyógy-, wellness- és 
élményfürdõkomplexuma a Napfényfürdõ Aquapolis Szeged közvetlen összeköttetésben
áll a szállodával. A négy évszakos víziváros 4400 m2 vízfelülettel, Európa leghosszabb, 
éves üzemelésû vízicsúszdájával várja vendégeit. A fürdõ területén kialakításra került 
“csendes wellness”-részlegünk garantáltan zajmentes környezettel várja konferenciá-
kon megfáradt vendégeinket. A teljes relaxációt élmény- és pezsgõmedencék, masz-
százskezelések, finn szauna, infraszauna, római gõzkabin, sókamra, aromakabin és kül-
téri rönkszauna segítik.
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www.grandhotelgalya.hunguesthotels.hu 
 

                                           grandhotelgalya@hunguesthotels.hu 
      

 

                                         

 
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 

 

 

 

 

     „ a négy évszak  
                                  élményszállodája” 

 

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



      

 

 
 

                                            
      

 

 

 

 
  3517 Lillafüred, Erzsébet sétány 1. • Telefon: 46/331-411 • Fax: 46/533-203 • hotelpalota@hunguesthotels.hu

A „Bükk gyöngyszeme”!

v  Romantikus környezet

v  Élménydús programlehetőségek

v  Kétágyas szobák és lakosztályok,  
akár jakuzzival és kandallóval

v  Hangulatos étterem és terasz

v  Ingyenes szobai Wifi internet

v  Légkondícionált konferenciatermek

v  Csendes wellness élménymedencével, sókamra 

v  Gőz-, finn- és infraszauna, jakuzzi,  
merülő- és taposómedence

v  Bowling, biliárd, darts

v  Szállodánk SZÉP kártya elfogadóhely

      Megújult belső,  
 patinás külső
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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!



További információ és szobafoglalás: 
MTA Üdülési Központ    Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő 

  H-1051 Budapest Nádor u.7.      H-2177 Erdőtarcsa, Petőfi út 1. 
  Tel./fax: (36-1) 4116 227, (36-1) 4116 270     Tel./fax: (36-32) 478 050 
  E-mail: marketing@udulo.mta.hu           E-mail: erdotarcsa@udulo.mta.hu 

www.udulo.mta.hu 

MTA Üdülési Központ  
ERDŐTARCSAI AKADÉMIAI ÜDÜLŐ 
Rendezvények főúri környezetben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A barokk stílusban épült egykori Szentmiklóssy-Kubinyi-kastély impozáns épületében korhű bútorokkal 
berendezett szobák, reprezentatív kialakítású közösségi terek várják az igényes környezetben csendes, nyugodt 
pihenést, kikapcsolódást, családias vendéglátást kedvelő vendégeket. 

Az elegáns, családi és céges rendezvények lebonyolítására is alkalmas étterem és rendezvény-terem, valamint 
a hangulatos terasz ideális helyszínt kínál esküvők, keresztelők, évfordulók megrendezésére, bankettek, 
munkaebédek, „fehérasztal melletti” megbeszélések, tárgyalások, kisebb céges meetingek megtartására. 

A 3 hektáros kastélyparkban rózsalugassal, szökőkúttal övezett sétautak, szalonnasütő-, és grillező hely, 
kivilágítható sportpálya, mini-golf pálya, szabadtéri medence segíti a szabadidő változatos eltöltését, az aktív 
kikapcsolódást. A kastély parkja és terasza ideális helyszín szabadtéri programok megrendezésére, esti grillezésre, 
borkóstolásra is. 

További információ és szobafoglalás: 
MTA Üdülési Központ    Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő 

  H-1051 Budapest Nádor u.7.      H-2177 Erdőtarcsa, Petőfi út 1. 
  Tel./fax: (36-1) 4116 227, (36-1) 4116 270     Tel./fax: (36-32) 478 050 
  E-mail: marketing@udulo.mta.hu           E-mail: erdotarcsa@udulo.mta.hu 

www.udulo.mta.hu 

MTA Üdülési Központ  
ERDŐTARCSAI AKADÉMIAI ÜDÜLŐ 
Rendezvények főúri környezetben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A barokk stílusban épült egykori Szentmiklóssy-Kubinyi-kastély impozáns épületében korhű bútorokkal 
berendezett szobák, reprezentatív kialakítású közösségi terek várják az igényes környezetben csendes, nyugodt 
pihenést, kikapcsolódást, családias vendéglátást kedvelő vendégeket. 

Az elegáns, családi és céges rendezvények lebonyolítására is alkalmas étterem és rendezvény-terem, valamint 
a hangulatos terasz ideális helyszínt kínál esküvők, keresztelők, évfordulók megrendezésére, bankettek, 
munkaebédek, „fehérasztal melletti” megbeszélések, tárgyalások, kisebb céges meetingek megtartására. 

A 3 hektáros kastélyparkban rózsalugassal, szökőkúttal övezett sétautak, szalonnasütő-, és grillező hely, 
kivilágítható sportpálya, mini-golf pálya, szabadtéri medence segíti a szabadidő változatos eltöltését, az aktív 
kikapcsolódást. A kastély parkja és terasza ideális helyszín szabadtéri programok megrendezésére, esti grillezésre, 
borkóstolásra is. 



A kor elvárásainak megfelelő technikai háttér, igényes 

belső kialakítás és tetszőlegesen osztható terek 

biztosítják a rendezvények legmagasabb szintű 

megvalósítását. Közel 400 fős nagytermünk, 230 főt 

befogadó konferenciatermünk és különböző méretű 

rendezvénytermeink ideális helyszínt biztosítanak 

konferenciák, céges és üzleti események, tréningek 

lebonyolítására. 

Ajánlatkérés és foglalás: 
Telefon: +36-70/466-1888
E-mail: ertekesites@muza.hu

www.muza.hu

További

8 különböző méretű és 
befogadóképességű szekcióterem

120 fős 
rendezvény- 
és kiállítóterem

230 főt 
befogadó 
konferenciaterem

400 fős 
nagyterem
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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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Helyet adunk az élményeknek!

„Ezúton is szeretném megköszönni a rendezvény profi lebonyolítását, sok pozitív visszajelzést 
kaptunk, mind a helyszínválasztás, a csapatjátékok és a vendéglátás tekintetében is.

” Benedek Eszter, "MAGYAR TERMÉK" Nonprofit Kft.
 

„Először is hadd köszönjem meg a szíves látást! Én is és a kollegáim nagyon jól éreztük magunkat! A 
programok és az ételek is kitűnőek voltak! Már át is küldtem más irodáknak is. 

Egy problémám van, keveset vettem a disznótorosból!” Székács Ágnes, RESINEX
 

„Csapatunk nevében szeretnénk megköszönni a kiváló szervezést és rendelkezésre állást, felszolgá-
lást, melyet a rendezvény során élvezhettünk. Kollégáink kiválóan érezték magukat, remélem, jövőre 

ugyanilyen formában újra találkozhatunk! KÖSZÖNETTEL: 
a Teva dolgozók és vezetőség nevében” Legisa Amália, TEVA

 
„Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy ezt a hétvégét a csapattal Önöknél tölthettük! Csodálatos a 

hely, és nagyon kedves kiszolgálásban volt részünk.” Üdvözlettel: Móricz Edit / Remedit Bt.

Bodor Major Lovas- és Szabadidőpark

2021 Tahitótfalu, Szentendrei-sziget, Hrsz. 091., GPS: N47°46’ – E19°

Tel: +36-26-585-005 / Fax: +36-26-585-006 / Mobil: +36-30-544-2233

info@bodormajor.hu / www.bodormajor.hu
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WWW.SZEKERESKRK.HU

Konferenciák és előadások
Kiállítások
Gálavacsorák
2 db 460 nm-es terem

Konferenciacsomagok
1000 nm-es tetőterasz
Magas technikai felszereltség
Szekcionálható termek

Szekeres József
Konferencia- és
Rendezvényközpont
S Z Á Z H A L O M B A T T A


