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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 Pannónia Gasztrohajó 
olyan új garantált járat a 
Dunán, mely hétfő kivéte-

lével minden nap kifut a Lánchíd 
lábától, hogy fedélzetén kialakí-
tott saját konyhájával a sétaha-
józás élményét összekösse egy 
exkluzív magyar éttermi vacso-
ra étel- és borkínálatával.

A Pannónia Hajó 2016-ban is a 
SVÉT (Stílusos Vidéki Éttermi-
ség) éttermeit látja vendégül, 
így hónapról hónapra díjnyer-
tes séfek és díjazott fogásaik 
mutatkoznak be fedélzetün-
kön. 

www.pannoniahajo.hu

A Duna legszebb flottája - vintage és modern hajók sora 
- várja, hogy az Ön rendezvényének méltó helyszíne legyen. 
Válassza a teljeskörű kiszolgálást és a verhetetlen minőséget.

Ezerfős rendezvénytől a privát vacsoráig minden rendezvény méret-
re és gasztronómiai igényre megoldást talál.

 
 

www.pandeck.hu

KEVÉS JOBB PROGRAM AKAD ANNÁL, MINT EGY HAJÓRÓL 
GYÖNYÖRKÖDNI A VÁROSBAN, MIKÖZBEN FINOMABBNÁL 
FINOMABB FOGÁSOK VÁRJÁK A TÁNYÉRJÁN.

EXKLUZÍV GASZTRO
ÉLMÉNY A DUNÁN

HAJÓ, HANEM ÉLMÉNY
ESKÜVŐ, CÉGES RENDEZVÉNY, KARÁCSONYI PARTY, 
CSALÁDI ESEMÉNY, SÉTAHAJÓ TÚRA VAGY KONFERENCIA: 
MINDEN ALKALOMRA TALÁL FLOTTÁNK KÖZÖTT OLYAN 
RENDEZVÉNYHAJÓT, AMELY TÖKÉLETESEN MEGFELEL 
IGÉNYEINEK.





A Balaton Szabadidő és Konferencia Központ 
és a Balatonfüred Városi Uszoda
várja partnereit különböző rendezvények, konferenciák megtartására!

www.balatonkozpont.hu

Balaton Szabadidő és Konferencia Központ 
Balatonfüred Városi Uszoda 

8230 Balatonfüred, Horváth M. u.
Telefon: +36 87 480 196
E-mail: balatonkonferencia@t-online.hu

Plenáris terem: 
 •  konferenciák, vállalati ünnepségek, bemutatók, 

csapatépítő tréningek 1200 főig
 •  nemzetközi sportesemények megrendezésére 

is alkalmas küzdőtér

4 szekció terem melyekben többféle elrendezés is megvalósítható

Kiállítások, vásárok: 1500 m2-en

Szabadtéri Színpad különleges megjelenéssel, 
 800 fő befogadására alkalmas nézőtérrel 

Catering szolgáltatások széles köre: gálavacsorák, 
 bankettek, állófogadások

Kiegészítő szolgáltatások: fallabda-pálya, szauna, konditerem 

Uszodánkban található egy 2 m mély, 33 m hosszú 8 pályás 
 versenymedence, valamint egy 80 cm mély 
 és 12 m hosszú tanmedence. 
 A medencékhez tartozik egy 
 Wellness részleg is.



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.  



+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

vagy külföldről
ogy

U

Buszaink zártkör  rendezvényekre is bérelhet k
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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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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 



6726 SZEGED, SZENT-GYÖRGYI A. U. 16-24.
WWW.HOTELFORR AS-SZEGED.HU, WWW.HOTELFORR AS.HUNGUESTHOTELS.HU

E-MAIL: HOTELFORR AS@LIGETFURDOKFT.HU

HUNGUEST HOTEL FORRÁS****SUPERIOR

GYÓGY-, WELLNESS- ÉS KONFERENCIASZÁLLODA

HUNGUEST HOTEL FORRÁS****SUPERIOR

6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24.
Tel.: 62/566-466, Fax: 62/566-468  |  Email: hotelforras@ligetfurdokft.hu
www.hotelforras.hunguesthotels.hu, www.hotelforras-szeged.hu 

HUNGUEST HOTEL FORRÁS****SUPERIOR

6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24.

SZEGEDEN EGYEDÜLÁLLÓAN MINDEN EGY HELYEN, 
AMI A SIKERES RENDEZVÉNYHEZ SZÜKSÉGES: SZÁLLÁS, 
RENDEZVÉNYTEREM, CATERING, WELLNESS.  

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• 196 szoba, 8 rendezvényterem 20 főtől 450 főig modern technikai felszereltséggel

• 700 m2-es kiállítói tér kreatív elképzelésekhez!
• Kulináris élvezetek világbajnok aranyérmes, olimpiai ezüstérmes chefünk, 

   Bálint Ferenc ajánlásával
• 400 fős étterem, valamint Szegeden egyedülálló kert konferenciák, 
   tréningek és kerti partyk lebonyolítására
• Ingyenes wifi a szálloda teljes területén 
• Budapesttől csak 1,5 óra autópályán! Biztonságos parkolási lehetőség 
    az Aquapolis fürdőkomplexum mélygarázsában, 1 perc sétára a hoteltől!
• Csak tőlünk közvetlen, fedett átjárás a Napfényfürdő Aquapolis vízivárosba: 

    4400 m2 vízfelület, Európa leghosszabb, éves üzemelésű vízicsúszdájával! 
• Száraz és vizes csapatépítő programok széles választékát kínáljuk Önöknek 

    akár szállodán belül, akár szállodán kívül!
• Vegye igénybe az Aquapolis gyógyászati és preventív szolgáltatásait!

• Szeged lenyűgöző! A belváros 10 perces sétával elérhető, ahol egész évben számos 
program  és fesztivál várja Önöket!



HUNGUEST HOTEL PALOTA****SUPERIOR

3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 1. 
Tel/fax: +36-46-331-411, +36-46-400-126 | +36-46-533-203
E-mail: hotelpalota@ligetfurdokft.hu  |  www.hotelpalota.hu

HUNGUEST HOTEL PALOTA****SUPERIOR
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A Kristinus Borbirtok exkluzív környezetben várja Önt és vendégeit Kéthelyen, a Dél-Balatonon. Legyen 

szó konferenciáról, új termék bemutatójáról, workshopról vagy csapatépítésről, személyre szabott 

ajánlatokkal  ál lunk rendelkezésükre. Rendezvénytermeink akár 250 fő befogadására is alkalmasak, 

Vinotelünk 10 design szobát kínál. A Kristinus élményvilágában természetesen kiváló minőségű 

borokkal várjuk vendégeinket, akik betekintést nyerhetnek az előáll ítási folyamatok és borászatunk 

működésének kulisszái mögé, mely önmagában vagy kiegészítő programként igen élvezetessé tudja tenni 

a rendezvények hangulatát.
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a rendezvények hangulatát.
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P I N C E K U L C S  A  B A L A T O N H O Z

KONFERENCIATEREM    BORKATEDRÁLIS   SZABADTÉRI SZÍNPAD    ÉTTEREM    VIP MOZITEREM    TÁRGYALÓ



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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