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Dolgozzon hatékonyan, pihenjen gondtalanul!
Konferenciák, csapatépítő tréningek, találkozók,
szemináriumok Zalakaros szívében
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.

Aphrodite Hotel
Zalakaros -

Organic Farm - Family

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

Az Echo Residence All Suite Hotel Tihany egyik legszebb
kilátással rendelkező helyén, egész évben várja vendégeit.
A nyaralópark Tihany szívében helyezkedik el. A hegyoldalba
épített 20 luxus lakosztályból minden évszakban csodálatos
kilátás tárul a Balatonra. A változatos beosztású, 14 db egy hálószobás, két légterű (Deluxe), illetve 6 db két hálószobás,
három légterű (Echo/Echo Premium) lakosztály mindegyike rendelkezik saját terasszal. A két hálószobás lakosztályok
közül 3-ban saját használatú finn szauna áll a vendégek
rendelkezésére (Echo Premium).
A vendégek kulináris kényeztetéséről a modern, mégis
elegáns családbarát Fűszerkert Étterem gondoskodik. A 70
férőhelyes exkluzív étterem, 80 fős a’la carte balatoni panorámás terasszal, az évszakokhoz igazítja kínálatát, melyben a
hagyományos és a kreatív, új ízek is megtalálhatóak. A mediterrán hangulatú teraszon elfogyasztott stílusos ebéd, vagy
egy elegáns, gyertyafényes vacsora a fűszerkert közepén
felejthetetlen élményt nyújt Tihany egyik legszebb balatoni
panorámájával rendelkező éttermében.

Kényeztesse magát a csodálatos balatoni panorámával átölelt, elegáns Echo Spa-ban, ahol masszázsok, arckezelések,
különleges iszap- és alakformáló kezelések, valamint számtalan wellness szolgáltatás várja a vendégeket (különálló
épületben).
A pihentető és egyben élénkítő légkör nem csak az üdülés, hanem tárgyalások, szemináriumok, workshopok és
csapatépítő tréningek tökéletes helyszíne. Rendezvényét
elképzeléseinek megfelelően a legapróbb részletekig megtervezzük, megbízható, szakképzett személyzet, és modern
technika garantálja a sikeres üzleti megbeszéléseit, privát
rendezvényeit, ötleteinek professzionális megvalósítását.
A boldogító „igen” – felejthetetlen emlék egy örök életre!
Elegáns esküvőhelyszín, polgári esketés és vacsora – mindez csodálatos zöld környezetben, pazar balatoni panorámával, meghitt, családias légkörben csak Önökkel, hajnalig
mulatozva. Mi valóra váltjuk az igazi álmokat. A legapróbb
részletekre is odafigyelünk, hogy életre szóló fogadalmukat,
egy életre szóló élménnyel tegyük teljessé.

H-8237 Tihany, Felsőkopaszhegyi út 35. | Tel.: +36 87 448 043 | E-mail: info@echoresidence.hu
www.echoresidence.hu

legyen
A rendezvénye
sportosan elegáns,
modern KörnyezetBen,
az olimpiai sportparKBan, győrBen!

A helyszínt Ajánljuk:
100 fős konferenciákra
Céges, családi és sportprogramokra
Bálok, bankettek megtartására
Kiállítások szervezésére

Kérje egyedi ajánlatunkat!
gyorprojekt@gyorprojekt.hu

OlimpiAi spOrtpArk
9025 győr, radnóti miklós út 46.

Magyarország első
felnőttbarát szállodája, a város
szívében,
az Egri Termál-és Strandfürdő
szomszédságában,
exclusive környezetben
várja vendégeit.
Különleges szauna szeánszok
Exclusive szaunavilág
(bioszauna, finnszauna, alpesi
szauna, gőzkabin, Kneipp taposó
medence, mélymeleg pihenő)

Személyre szabott masszázsok
Gourmet ételek
Stílusos, modern, szeparálható
rendezvénytermek
(205 m2, beépített projector és
vetítővászon)
Indoor és outdoor
csapatépítő programok
Zenés estek, céges partyk Dj-vel

Személyre szabott,
egyedi ajánlatok

IMOLA HOTEL PLATÁN
Gyógy-, Idegenforgalmi
és Rekreációs Központ
3300 Eger, Csákány u. 7. | Telefon: 36/513-888
info@imolaplatan.hu | www.imolaplatan.hu

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

HUNGUEST HOTEL PALOTA****SUPERIOR
KONFERENCIÁK KULCSRAKÉSZEN
LENYŰGÖZŐ KÖRNYEZETBEN
Megújult belső, patinás külső

• FESTŐI KÖRNYEZETBEN található romantikus kastélyszálloda Magyarország egyik legszebb
klimatikus üdülőhelyén, Lillafüreden!
• 133 szoba, 6 rendezvényterem 20 főtől 250 főig technikai felszereltséggel
• ingyenes wifi
• HAMISÍTATLAN FŐÚRI HANGULAT kandallóval, bárzenével, festett
ólomüvegablakokkal, boros pincével!
• KULINÁRIS ÉLVEZETEK világbajnokságon és nemzetközi versenyeken díjnyertes
szakácsaink ajánlásával! Szállodánk különlegessége a reneszánsz jellegű
vacsora zenével autentikus környezetben!
• Autóval érkezik? Nem probléma! BUDAPESTTŐL CSAK 2 ÓRA AUTÓPÁLYÁN!
AUTÓPÁLYÁN
Biztonságos parkolási lehetőség szállodánk parkolójában!
EXTRA AJÁNLATUNK: 7 személyes elektromos kisbuszok is igényelhetőek!
• ÖSSZERÁZNÁ A CSAPATOT? Mi ebben is segítünk! A pár száz méterre található
Kaland- és Libegőparkban izgalmas csapatépítő programokat kínálunk!
• wellness, csendes wellness, fitnessterem, bowling, biliárd, kerékpár és segway
bérlés: rendezvénye kísérőprogramjának csak az Ön képzelete szabhat határt!
• A KÖRNYÉK LENYŰGÖZŐ! Lillafüredi vízesés, erdei kivasút, csónakázási lehetőség a
Hámori tavon, fáklyás túra a Függőkertben, cseppkőbarlang látogatások, kirándulások,
teljesítmény- és kincskereső túrák gyalogosan és LIBEGŐN
LIBEGŐN,, izgalmas programkínálat a
LILLAFÜREDI SPORT ÉS KALANDPARKBAN.
KALANDPARKBAN.

HUNGUEST HOTEL PALOTA**** SUPERIOR

Rendezvényhelyszínek
az Ön igényeire szabva
Duna Relax & Event Hotel****
• Budapesttől alig 50 km
távolságra
• IACC nemzetközi
konferencia-helyszín
minősítésű hotel
• Executive meeting point
• 24 órás business
szolgáltatások
• Timeless wellness

Oxigén Hotel

****supERiOR

• Egertől 10 km távolságra
• Zöld rendezvények
specialistája
• Egyedülálló Zen spa wellness szolgáltatások
• Kiváló csapatépítő
helyszín
• Korszerű technikai
felszereltségű
rendezvénytermek

Tündérkert Hotel***
• Az Egri borvidék
szívében található
• Kiváló bankettés bálhelyszín
• Festői környezetben
• Idén felújított épület
a De la Motte kastély
mellett
• Kizárólagos foglalási
lehetőség

www.cegesrendezveny.eu

Határtalan lehetőségek
a balatonfüredi Anna Grand Hotelben

díjmentes rendezvény- és programszervezéssel minden évszakban
- Exkluzív, elegáns környezet, az Anna-bálok helyszíne
- 7 konferenciaterem, tavasztól őszig terasszal, díszudvarral,
- Étterem és Árkád-sor akár 350 fős bankett-kapacitással
- Gourmet gálavacsorák, grillparty-k, borvacsorák, állófogadások, stb.
- Változatos indoor és outdoor csapatépítő programok minden évszakban, bowlingbuli,
borkóstoló a szálloda borozójában, segway túrák partnercégünk szervezésében
- Tökéletes esküvői színhely, akár több különböző helyszínen
- Professzionális vendéglátás, szakértelem
- Elégedett partnereink között: Schiedel, OTP, Farmmix, Dichtomatik, MOL, Audi, Infotér, MÚSZ,
Balatonfüred Város Önkormányzata, Wolf Theiss, Miss Balaton

www.annagrandhotel.hu
Balatonfüred, Gyógy tér 1.
Tel.: +36 87 581 200
sales@annagrandhotel.hu

