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A HOTEL ÐLORIUS MAKÓ****
SZEPTEMBERBEN NYITOTTA
MEG KAPUIT A BELVÁROSBAN, A HAGYMATIKUM FÜRDŐ MELLETT.
A Hotel ★lorius art deco ihlette exkluzív közösségi
terei különféle események nem mindennapi helyszínéül szolgálhatnak:
- Borkóstoló a tágas, gasztronómiai különlegességeket 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.
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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.

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

Rendezvények felsőfokon

Service 4 You Hotel Management Company
•
•
•
•
•
•
•

Service 4 You rendezvény- és konferenciaközpontok Magyarországon - már 7 városban.
Professzionális szervezés és lebonyolítás.
Business környezetben vagy családias hangulatban.
Évtizedes aktív szakmai tapasztalatokra támaszkodva.
Akár 1000 m2 konferencia kapacitás vagy különleges boutique hotel.
Válassza szállodáink közül az elképzelésének leginkább megfelelőt!
Wellness és gyógyászati szolgáltatások.

Service 4 You Hotel Management Company
Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. | Tel: +36 1 398 1000 | Fax: +36 1 398 0999 | rendezveny@service4you.hu | s4yhotels.hu/rendezveny

PANNÓNIA BOAT
GASTROBOAT OF THE DANUBE

Sikerrel indult a Duna első gasztrohajója

Azon már korábban is töprengtek, hogy
jelenhetnének meg a SVÉT-hez tartozó
éttermek állandó jelleggel Budapesten, és
erre keresve sem lehet jobb megoldást
találni, mint a Dunát - amely szimbolikusan összeköt különböző tájegységeket.
www.travellina.hu

Végre van egy hely, ahol nem kell
beérnünk a turisták elé odalökött vizes
csikepaprikás-nokedli kombóval meg a tavalyi ecetes uborkával, ha egy dunai étteremhajón szeretnénk vacsorázni:
egész évben stílusos vidéki éttermek biztosítják nekünk a lehetőséget, Budapesten.
ketcicakonyhaja.blog.hu

Info: www.pannoniahajo.hu • Foglalás: +36 70 411 00 11

Buda központi részén elhelyezkedő szállodánk egyedülálló üvegfalú különterme
és csodálatos belső kertje ideális helyszín céges tréningek, előadások,
termékbemutatók, családi és baráti rendezvények lebonyolítására.
Szobáink kényelmes pihenést biztosítanak a rendezvény résztvevőinek!

Hotel Mediterrán
1118, Budapest, Budaörsi út 20/a
Tel.: +36-1-372-7020 Fax: +36-1-372-7021
www.hotelmediterran.hu
sales@hotelmediterran.hu
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Rendezvényhelyszín
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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 legimpozánsabb miliőében helyezkedik el.
A tájegység legfôbb építészeti vonzereje Eger
belvárosa, a török hódoltság idejéből fennmaradt
Minaret emlékmû, az Egri vár történelmi mûemlékei, a barokk és klasszicista házsorok, melyek
között helyezkedik el a Park Hotel Minaret.
A hotel kialakítása teljesen tükrözi a város hangulatos 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 programok 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 mulatságnak.
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 mellett, egy egyedi és igen különleges gasztronómiai
szolgáltatás, a FINGER FOOD&SALAD BAR.
Élje át Eger hangulatát, töltôdjön fel nálunk
a Park Hotel Minaretben!
+36 / 36 517-000
3300 Eger, Knézich K. u. 2.
info@minarethoteleger.hu
www.minarethoteleger.hu
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