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A múlt varázsa, 
a jelen kényelme,

a természet 
gyönyörködtető 

látványa...

Budapesttől 110 km távolságra, könnyen 
megközelíthető, páratlan szépségű gyógyhelyen, a 
Mátra erdőinek ölelésében, a Tarna patak 
völgyében várja csapatépítésre, céges tréningre, 
meetingre érkező vendégeit a parádfürdői Erzsébet 
Park Hotel***Superior. 

A 99 szobás szálA 99 szobás szálloda és természeti környezete 
tökéletes helyszín csapatépítő tréningek 
megrendezésére. Maximális konferenciakapacitás a 
Zsuzsanna teremben 150 fő, amit két kisebb 
tréningterem egészít ki. Szabadtéri csapatépítő 
programok részeként közös túra az Ilona-völgyi 
vízeséshez, bográcsozás a parkban vagy grillparty, 
nyányáron esti medence party kínál szórakozási 
lehetőséget.

Mert Mindenkinek kell 
egy jó csapat! 

3244 Parádfürdő, Kossuth Lajos út 372.
Tel.: +36 36 444 044 
E-mail: rendezveny@erzsebetparkhotel.hu
www.erzsebetparkhotel.hu 





      

 

 
 

                                            
      

 

 

 

 
  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 Wi�  internet
v   Légkondícionált konferenciatermek
v  Csendes wellness élménymedencével, sókamra 
v  Gőz-, � nn- és infraszauna, jakuzzi, 

merülő- és taposómedence
v  Bowling, biliárd, darts
v  Szállodánk SZÉP kártya elfogadóhely
v  Lillafüredi Sport- és Kalandpark 

Szállodától pár száz méterre található
új élményparkban különleges attrakciók 
közül válogathat

v  Lillafüredi Libegőpark 
Libegő, tematikus sétaút, extrém túrák 
két keréken

      MEGÚJULT BELSŐ,  
PATINÁS KÜLSŐ
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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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ÓzonS U P E R I O R

Hotel Residence
S U P E R I O R BalatonHotel Residence

E V E N T

RESIDENCE

S U P E R I O R

DE

Elhivatott csapatunk több ezer sikeres esemény tapasztalatával biztosítja rendezvénye zökke-

nőmentes és színvonalas szervezését, lebonyolítását, miközben Ön teljes figyelmét az üzleti 

ügyeire és vendégeire irányíthatja.

www.hotel-residence.hu

CSOPORTOS ÉRTÉKESÍTÉS: +36 84 506 842 

E-MAIL: INFO@HOTELOZON.HU

CÍM: H-3233 MÁTRAHÁZA

CSOPORTOS ÉRTÉKESÍTÉS: +36 84 506 842

E-MAIL: INFO@HOTEL-RESIDENCE.HU

CÍM: H-8600 SIÓFOK, ERKEL FERENC U. 49.

LEGYEN ÖN IS VENDÉG SAJÁT RENDEZVÉNYÉN!





  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.

Bellevue 1_1.indd   1 2012.11.24.   20:57



• modern audiovizuális felszereltség
• tágas terek
• szekcionálható rendezvénytermek

Nálunk a konferencia is élmény

Teljes körű szolgáltatásokat biztosítunk az ajánlatkéréstől,  
a lebonyolításon át, az elszámolásig üzleti és szakmai 
rendezvények, sportcsapatok számára.

sales@hoteletopark.hu  |  +36 96 815 981
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Ki hinné, hogy az alföldi táj legalább annyi szépséget és romantikát rejt, mint a zordon 
hegyvidék? Pedig ez így igaz — pláne ha még gondoskodunk is róla… Szervezze konfe-
renciáját, továbbképzését és csapatépítő hétvégéjét Kiskunhalasra, a Csipke Városába.

Aki idejön, a színvonalas kiszolgálás során megkóstolhatja a hagyományos ételeket és a 
díjnyertes kunsági borokat. Itt varrják a híres halasi csipkét, erre száguldoztak hajdan 
a betyárok is. Tavaink pedig, mint megannyi homoki tengerszem várják a vendéget.

Élje át a magyar alföld romantikáját, frissüljön fürdőinkben és túrázzon a pusztán! 

Háromcsillagos színvonalú szálloda, saját étterem és wellness részleg, szaunák, 
spinning, konferenciaterem, masszázs (fotelek és masszőrök), őrzött parkoló, lift. 

Elhelyezés: 1-2-3 ágyas, erkélyes szobákban. Büféreggeli, ebéd és vacsora a ’la carte 
ill. menü, 24 órás portaszolgálat. Idegenvezetés, kerékpárkölcsönzés, teljes prog-
ramszervezés, konferencia személyzet. Német és angol nyelvi segítség.

Konferencia, céges tréning  
plusz nagy kalandok a Kiskunságban

Csipke Hotel, Kiskunhalas

Csipke Hotel
6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 16.
77/421-455  •  recepcio@csipkehotel.hu  www.csipkehotel.hu

lovas kocsis túra
✻

borkóstoló  
jeles borász vezetésével

✻

medence parti
✻

íjászat és tóparti akadályverseny
✻

paintball moderátorral
✻

városnézés extrákkal
✻

zenés party hajnalig

Kirándulások és programok:

180 fős, szekcionálható konferenciaterem, valamint kisebb tárgyalók
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Információ és jegyvásárlás:
Jegyiroda (Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ)
H-9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1. Telefon: +36-99-517-517
E-mail: jegyiroda@prokultura.hu • www.barlangszinhaz.hu
valamint a Kőfejtő pénztárában (nyitvatartási időben)

06. 17-18.
A VARÁZSFUVOLA

07. 17.
KARTHAGO, APOSTOL, EXPRESS

08. 19.
ÜNNEPI KONCERT – Perényi Miklóssal
Páneurópai Piknik

06. 19.
SZEKERES ADRIEN

07. 22-23.
A DENEVÉR
Budapesti Operettszínház

08. 21.
HUNGARIKUMOK KAVALKÁDJA

06. 24-25-26. / 08. 05-06-07.
A DZSUNGEL KÖNYVE
Soproni Petőfi Színház

07. 29-30.
SZÉP NYÁRI NAP
Budapesti Operettszínház

08. 26-27.
FEKETE PÉTER
Madách Színház

07. 02.
MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES

08. 03.
TEATER TETAS JAKARTA

08. 28.
VUK
Madách Színház

07. 08-09-10.
ÉN, LEONARDO
ExperiDance Production

08. 12-13.
LUXEMBURG GRÓFJA
Budapesti Operettszínház

09. 09.
DEMJÉN 70

07. 15-16.
MACSKÁK
Madách Színház

08. 14.
RÓMAI VAKÁCIÓ

09. 10.
GÁBRIEL - ORFEUM

2016





Hotel Platán****

A Platán Hotel**** Debrecen kertvárosi részén, a nemzet-
közi reptér közvetlen közelében egyedüliként kínál azon-
nali szálláslehetőséget. A Debrecenben 2012-ben indított 
Wizzair járatok a Londonnal és Eindhovennel bővülő uta-
kat igénybe vevőknek ideális szálláshely. Autóval könnyen 
megközelíthető a 47-es főútról, illetve a 44-es számú he-
lyi járatú autóbusszal.
Családias környezettel és minőségi szolgáltatásokkal vár-
juk. Szállodánk 34 kényelmes, jól felszerelt, légkondicio-
nált szobával rendelkezik, amelyből 5 superior, 2 lakosz-
tály és 27 standard típusú.
Ingyenes internet csatlakozás a szálloda egész területén 
biztosított.
Éttermünk a házias ízektől a kulináris élvezetekig széles 
ételválasztékkal 11:00 és 21:30 között áll a vendégek ren-
delkezésére. Saját készítésű cukrászsütemények, kávék, 
teák és minőségi italok kínálatával várjuk Önöket. Szállo-
dánk bárja reggel 7 órától 23 óráig tart nyitva.
A wellness részleg 2 szaunával (infra, finn) és jacuzzi-
val szolgálja a pihenést, felfrissülést. Igény esetén frissí-
tő masszázsra is lehetőséget biztosítunk előzetes egyez-
tetés alapján.
Légkondicionált különtermünk minden igényt kielégítő 
technikai háttérrel ideális helyszíne különféle céges ren-
dezvényeknek (üzleti tárgyalás, vezetői tréningek, sajtó-
tájékoztatók stb.), de családi találkozók lebonyolítására is 
alkalmas.
Szállóvendégeink részére további térítésmentes szolgál-
tatás a központi széf és a saját parkoló használata.

Kapcsolat
Címünk: 4030 Debrecen, Somlyai utca 10.
Telefonszámunk: 52 / 537 700
e-mail címünk: info@platanhotel.eu
weboldal: http://www.platanhotel.eu/
facebook: https://www.facebook.com/PlatanHotel?f-
ref=ts



Ajánlatkérés, érdeklődés: info@haromhattyu.hu; Tel.: 84/340 644

Szeretettel várjuk régi és új Vendégeinket!

n  Kávészünet bekészítés (Kávé, ásványvíz, pogácsa)  650,- Ft
n  Italcsomag (8 órás időtartamban sör, bor, üdítő, ásványvíz, kávé)  3.500,- Ft / fő

n  Konferenciaterem-használat (30-80-
120 fős), technikai felszerelés biztosítása 
térítésmentesen a rendezvény ideje alatt 
(vetítővászon, projektor, flipchart)

n Ingyenes WIFI a szálloda egész területén

n  Zárt, kamerával megfigyelt parkoló 
térítésmentes használata

n Wellness részleg használata korlátlanul
n Sportpályák térítésmentes használata
n Bálterem használata esti rendezvényhez.

Megrendelésre, térítés ellenében balatoni borkóstoló, pálinkakóstoló, élőzene, Karaoke party, 
műsorok, csapatépítő program a Zamárdi Kalandparkban, vitorlázás, hajókázás, Nordic Walking 
csapatépítő túra, Paintball, bobpálya és kalandpark Balatonbogláron, zenés-táncos csapatépítés.

AKCIÓ! 2 éjszakás, félpanziós (reggeli, 3 fogásos vacsora) foglalás esetén az ár  
14.850,- Ft / fő helyett 12.000,- Ft / fő

n  Szállás kétágyas elhelyezéssel, reggelivel  5.725,- Ft / fő / éj
n  Szállás egyágyas elhelyezéssel, reggelivel  8.037,- Ft / fő / éj
n  Szállás pótágyon történő elhelyezéssel, reggelivel  3.630,- Ft / fő / éj
n  Ebéd (3 fogásos)  1.700,- Ft / fő
n  Ebéd (svédasztalos)  2.200,- Ft / fő
n  Vacsora (3 fogásos)  1.700,- Ft / fő
n  Vacsora (svédasztalos)  2.200,- Ft / fő
     Jó idő esetén bográcsozás, szalonnasütés vagy grillezés igény szerint.

Csapatépítés a Balatonnál 2015
A Hotel Három Hattyú*** akciós ajánlata  

hétköznapra és hétvégékre
(kiemelt hétvégéken felár ellenében foglalható)
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SALÉTROM LOFFICE

A SALÉTROM LOFFICE 2013 építészeti szenzá-
ciója, Budapest egyik kreatív, kulturális, közösségi 
tere. Külön izgalmat jelent, hogy a város egy meg-
újuló zónájában, az újjáépített Rákóczi tértől egy 
percre található. A hely színei, izgalmas építésze-
ti megoldásai, a hozzá tartozó csodás kert mind 
alkalmassá teszik arra, hogy kivételesen inspirá-
ló közeget nyújtson a kreatív és az üzleti, kulturá-
lis szféra metszéspontjaiban elhelyezkedő esemé-
nyeknek, partiknak, konferenciáknak, kerekasztal 
beszélgetéseknek.

Kreativitás, elegancia, dizájn – aki ilyen térben 
és szellemben tervezi eseményét, a SALÉTROM 
LOFFICE méltó helyszínt biztosít hozzá.

SALÉTROM LOFFICE 
Budapest VIII., Rákóczi tér 3. – Salétrom u. 4.
Információ: e-mail: rendezveny@rentit.hu  
mobil: +36-70/219-1023



Különleges hangulat, 
varázslatos természeti környezet, 
magas színvonalú kiszolgálás várja
Önöket!
• A fővárostól a Balaton felé 25 km-re
• 150-200 főt befogadó étterem - 

konferencia helyszín
• technikailag jól felszerelt 36 fős tanterem
• technikailag jól felszerelt klubterem

• céges találkozók, tréningek, meetingek
 • szakmai konferenciák 
 • esküvők, családi rendezvények 
 • továbbképzések megrendezése
 • outdoor tréningek helyszíne

2038 Sóskút, Bajcsy Zs. u. 61. 
 www.lovassport.hu 

rendezvenyszervezes@lovassport.hu 
Tel.: 06(23)560-180, 06(70)391-3708

Minőségi lovas szolgáltatásaink egyszerre szolgálják a 
lovak szerelmeseit, amatőr és a profi sportolókat, a sza-
badidő gondtalan eltöltését vagy kalandot keresőket és 
a természetet kedvelőket egyaránt.
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+3612350078 • BigBUsToUrs.coM • infobudapest@bigbustours.com

MiérT érDeMes a Big BUs
ToUrs-T válasZTani...

vegYe igénYBe
KülÖnleges

sZolgálTaTásUnKaT
ZárTKÖrŰ

renDeZvénYére

Konferenciára és Trainingre?
• Programok széles választékát kínálja akár belföldről vagy külföldről

ideérkező kisebb- nagyobb létszámú csoportoknak, hogy 
megcsodálhassák Budapest nevezetességeit

• A legélvezetesebb módja annak, hogy felfedezzék Budapestet egy 
nyitott tetejű, kétszintes buszról

• A túra 2 órát vesz igénybe (igény szerint változtatható)
• A városnézés 23 különböző nyelven hallgatható meg
• Igény esetén idegenvezető is kérhető
• Szállítsa vendégeit különleges buszaink egyikén 
• Kapcsolódjon ki és gyönyörködjön a kivilágított fővárosban egy 

hosszú nap után
• Válasszon különleges helyszínt sajtótájékoztatójának vagy egyéb 

fontos bejelentésének
• Tegye felejthetetlen élménnyé az augusztus 20-ai tűzijátékot 

partnerei számára

esKüvőre?
• Különleges esküvőről álmodik? Ne habozzon, válasszon minket! 
• Tegye felejthetetlenné az utazást vendégei részére a szertatástól a 

fogadás helyszínéig

isKolánaK?
• Mutassa be Budapestet egy nyitott tetejű, kétszintes buszról
• Induljon és végződjön a túra az iskolánál 
• Az idegenvezetés 23 különböző nyelven érhető el
• Gyakorolják az idegennyelvet anyanyelvi alámondással
• Vigye el az osztályt oktató jelleggel, hogy felfedezzék 

Budapest nevezetességeit
• Tartsa a történelem órát a buszon
• Kérje idegenvezetőnk segítségét, hogy interaktívabbá tegye a

programot
• Szeretné Ön megtervezni az útvonalat? Állunk rendelkezésére
• Tegye színesebbé a tananyagot és éljen a személyre szabott 

városnézés lehetőségével

U

Buszaink zártkör  rendezvényekre is bérelhet k
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