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Aphrodite Hotel
Zalakaros - Organic Farm  - Family

Konferenciák, csapatépítő tréningek, találkozók, 
szemináriumok Zalakaros szívében

Aphrodite Hotel**** Zalakaros
0036 93/540-140 
info@hotelaphrodite.hu
www.hotelaphrodite.hu
8749 Zalakaros, Sport u. 10. 

Dolgozzon hatékonyan, pihenjen gondtalanul!

Projektor, vászon, flip-chart, írás- és diavetítők, TV, CD, 
DVD vetítés, fénymásoló, hangosítás, videó-konferencia, 
pinwand, lézerpálca, pulpitus, sötétítés, klíma.

Egyedülálló, hogy szállodánk éttermében a saját farunkon 
megtermelt, mindig friss alapanyagokból készült, ízletes 
ételek kerülnek vendégeink asztalára.

Külső helyszín szállodánk Történelmi Kalandparkja. Lovas 
szekérrel szállítjuk vendégeinket, akik lovagolhatnak, 
íjászkodhatnak, quadozhatnak, saját készítésű sajtokat, 
kolbászokat, felvágottakat kóstolhatnak. Testközelből 
megismerhetik a farmunkon élő állatokat.  



Helyet adunk 
      az élményeknek!

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

helyszín

csapatépítés

szállás 
vendéglátás
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Hotel Club Tihany, 8237 Tihany, Rév. u.3. Tel.: 87/538 564, Fax: 87/538 516 

 



 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
Hotel Club Tihany, 8237 Tihany, Rév. u.3. Tel.: 87/538 564, Fax: 87/538 516 
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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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  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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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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Ajánlatkérés, érdeklődés: info@haromhattyu.hu; Tel.: 84/340 644

Szeretettel várjuk régi és új Vendégeinket!

n  Kávészünet bekészítés (Kávé, ásványvíz, pogácsa)  700,- 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  
15.600,- Ft / fő helyett 14.000,- Ft / fő

n  Szállás kétágyas elhelyezéssel, reggelivel  6.000,- Ft / fő / éj
n  Szállás egyágyas elhelyezéssel, reggelivel  8.500,- Ft / fő / éj
n  Szállás pótágyon történő elhelyezéssel, reggelivel  4.000,- Ft / fő / éj
n  Ebéd (3 fogásos)  1.800,- Ft / fő
n  Ebéd (svédasztalos)  2.700,- Ft / fő
n  Vacsora (3 fogásos)  1.800,- Ft / fő
n  Vacsora (svédasztalos)  2.700,- Ft / fő
     Jó idő esetén bográcsozás, szalonnasütés vagy grillezés igény szerint 
     (a svédaszalos étkezésre megadott áron).

Csapatépítés a Balatonnál 2016
A Hotel Három Hattyú*** akciós ajánlata  

hétköznapra és hétvégékre
(kiemelt hétvégéken felár ellenében foglalható)
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PANNÓNIA HAJÓ
A DUNA GASZTROHAJÓJA

GARANTÁLT JÁRAT

SÉTAHAJÓZÁS
a főváros fényében

MINDEN NAP
hétfő kivételével

FINE DINING
vintage hangulatban

SAJÁT KONYHA
a fedélzeten

www.pannoniahajo.hu


