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A HOTEL ÐLORIUS MAKÓ**** 
SZEPTEMBERBEN NYITOTTA 
MEG KAPUIT A BELVÁROS-
BAN, A HAGYMATIKUM FÜR-
DŐ MELLETT.
A Hotel ★lorius art deco ihlette exkluzív közösségi 
terei különféle események nem mindennapi helyszí-
néül szolgálhatnak: 
- Borkóstoló a tágas, gasztronómiai külön- 
legességeket 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.

6900 MAKÓ,  
CSANÁD VEZÉR TÉR 2. 
TEL: +36 62 511 060  
FAX: +36 62 511 069 
E-MAIL: INFO@GLORIUS.HU  
WWW.GLORIUS.HU

STÍLUS  
AZ ALFÖLD  
SZÍVÉBEN



ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED
A nemrég hungarikummá vált pécsi Zsolnay Kulturális Negyed 5 hektárnyi területén új tartalommal, méltó
módon él tovább a Zsolnay család egykor itt működő, világhírű kerámiagyárának öröksége. Összesen 15
védett műemlék épület és 88 köztéri Zsolnay-szobor díszíti a gyönyörűen felújított parkokat, sétányokat.
A Negyed minden apró négyzetmétere megannyi látnivalót rejt magában, nem beszélve a hangulatos
kávézókról, kézműves boltokról és magas minőségű éttermekről. Pécs újjáéledt legendája egész évben
várja vendégeit!

Apostolos terem
Terület: 143 m2

Kapacitás, széksoros: 95 fő
Kapacitás, kerek: 60 fő

E78 − Koncertterem
Terület: 460 m2

Kapacitás, széksoros: 400 fő
Kapacitás, színház: 200 fő
Kapacitás, kerek: 220 fő
Kapacitás, álló: 1000 fő

E78 − Oktatóterem
Terület: 73 m2

Kapacitás, színház: 35 fő
Kapacitás, U alak: 20 fő

E78 − Panorámaterem
Terület: 223 m2

Kapacitás, széksoros: 110 fő
Kapacitás, kerek: 90 fő

Júlia terem
Terület: 80 m2

Kapacitás, széksoros: 40 fő
Kapacitás, kerek: 30 fő

A terem falait különleges festéssel készült
szentek és angyalok díszítik. A „Német
szobában” hat nagyobb mezőben eltérő jel-
legű csempemezők láthatók az 1900-as évek
elejéről. Felül perzsa modorú szegélydísz
található.

A közvetlenül a Pirogránit udvarról nyíló
épület kiválóan használható koncertek, is-
meretterjesztő előadások, de akár vacsorák
helyszínéül is. 

A Panoráma terem nevéhez hűen csodálatos
kilátást biztosít a szomszédos Pirogránit ud-
varra és a Cifra kéményre.

Egyedülálló pécsi 
rendezvényhelyszínek

A több száz Zsolnay kerámiából álló Gyugyi-
gyűjteménynek is helyet adó Sikorski ház
emeletén található a Júlia terem. Nevét Zsol-
nay Vilmos lányáról kapta, aki 1886-tól itt
készítette festményeit. 
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m21 Galéria
Terület: 1152 m2

Kapacitás, kerek: 400 fő

Pirogránit udvar (külső
helyszín)
Terület: 1877 m2

Kapacitás, széksoros: 700 fő
Kapacitás, álló: 2000 fő

Bóbita – Nagyterem
Terület: 228 m2
Kapacitás, színház: 200 fő

Bóbita – Kamaraterem
Terület: 66 m2
Kapacitás,, széksoros: 50 fő

A nagy formátumú kiállítóteremben váltakozva
kerülnek bemutatásra a hagyományos, tradi-
cionális, valamint a kortárs képző -és ipar-
művészet képviselőinek pazar műveit. 

Az egykori üzemépületek mára felújított falai és
az E78 koncertterem által körülhatárolt udvaron
található a rendkívül díszes Cifra kémény is. A
szintén itt látható Kirakat Galériában foglalnak
helyet az egykor égetésre használt kemencék. 

Hétkaréjos kápolna
Terület: 200 m2

Kapacitás, széksoros: 70 fő
Kapacitás, kerek: 90 fő
Kapacitás, álló: 150 fő

Az UNESCO által a világörökség részéve nyil-
vánított helyszín emlékei több mint 1500 évig
pihentek a felszín alatt. A IV. századi 
ókeresztény síremlékek archaikus, különleges
világa garantáltan emlékezetes helyszínül szol-
gál bármilyen rendezvény számára. 

CELLA SEPTICHORA LÁTOGATÓKÖZPONT
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Hangversenyterem
Terület: 1011 m2

Kapacitás, színház: 999 fő
Kapacitás, kerek: 200 fő

Első emeleti 
konferenciaterem
Terület: 266 m2

Kapacitás, széksoros: 270 fő
Kapacitás, iskola: 100 fő

111. szekcióterem
Terület: 58 m2
Kapacitás, széksoros: 30 fő

116. szekcióterem
Terület: 49 m2

Kapacitás, széksoros: 40 fő

A hangversenyterem Magyarország egyik
legjobb akusztikájú és legszebb koncert-
terme, amely világszínvonalával minden
igényt kielégít. A hangversenytermet hat cen-
timéter vastag égerfa panelek borítják. A
beléjük mart, eltérő mélységű és nagyságú
hasítékoknak az akusztika szabályozásában
jut szerep. Ez eredeti, „pécsi” megoldás, itt
használták először.
A zeneitől eltérő használatot segíti a színpad
hátterében leereszthető vetítővászon, illetve
a székekbe épített konnektorok. 

Az emeleti konferenciaterem egyik falának
teljes hosszában a paraván tükörfalat rejt.

A Kodály Központ első emeletén 5 szek-
cióterem érhető el, ezek akusztikai tulajdon-
ságaik miatt próbateremként is
funkcionálnak.

KODÁLY KÖZPONT
A 2010 decemberében átadott Kodály Koncert- és Konferenciaközpont egy „építészeti
Stradivari” – ahogyan Maxim Vengerov hegedűművész nevezte a nyitókoncert után. A szá-
mos építészeti díjat elnyert épület néhány év alatt világhírnévre tett szert.

117. szekcióterem
Terület: 47 m2

Kapacitás, széksoros: 40 fő

118. szekcióterem
Terület: 58 m2

Kapacitás, széksoros: 50 fő
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A Pécsi Művészetek és Irodalom Háza sokoldalú közművelődési, művészeti intézmény,
amely a régió és a város különböző művészeti ágainak és azok közönségének igazi otthona.

119. szekcióterem
Terület: 94 m2

Kapacitás, széksoros: 60 fő

Földszinti 
konferenciaterem
Terület: 317 m2

Kapacitás, széksoros: 300 fő
Kapacitás, iskola: 100 fő
Kapacitás, kerek: 120 fő

A földszinti konferenciaterem két teljes értékű
helyiséggé osztható.

MŰVÉSZETEK ÉS IRODALOM HÁZA

Breuer Marcell Terem
Terület: 95 m2

Kapacitás, széksoros: 60 fő

Eck Imre Terem
Terület: 50 m2
Kapacitás, széksoros: 35 fő

Fülep Lajos terem
Terület: 165 m2
Kapacitás, széksoros: 130 fő

Klubterem
Terület: 40 m2
Kapacitás, széksoros: 25 fő

Információ

ertekesites@zsn.hu   |   zskn.hu   |   kodalykozpont.hu   |   pecsorokseg.hu   |   pmh.hu 

ZSOLNAY 
KULTURÁLIS
NEGYED
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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 







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

PANNONIA HAJO
A DUNA GASZTROHAJOJA

Élje át a Pannónia hajó fedélzetén a belvárosi éttermek hangulatát! 
Ruprecht László mesterszakács és a minden igényt kielégítően felszerelt konyha gondoskodik a 

magas színvonalról. A lenyűgöző panoráma és a Stílusos Vidéki Éttermiség 
kínálata teszi felülmúlhatatlanná az élményt.

Nézze meg gasztronaptárunkat és foglaljon helyet a fedélzeten.

A GASZTRONÓMIA HAJÓJA

Több mint sétahajózás



A Mátra szívében épült életmódszálloda megalakulásakor a cél az volt, hogy 
olyat adjon az ideérkezõknek, amit sehol máshol nem kapnak meg: segítséget  élet-
módjuk megváltoztatásához, egyedi szolgáltatásokat és különleges atmoszférát. 

A LIFESTYLE HOTEL MÁTRA* * * * superior Magyarországon elsõk között szerezte  
meg a minõsített wellness szálloda besorolást, melyet a Hotelstars Union bírál el 
szigorú követelmények alapján. A szálloda a természet közelségét kihasználó 
aktív pihenéssel, az AMETHYST SPA kezeléseivel és az ezekhez igazított,
kifinomult gasztronómia remekeivel kínálja a harmóniára épülõ életmód szol-
gáltatásokat. A jól átgondolt koncepciónak megfelelõen minden alkalmazott 
kezelés egyedi,  a szálloda számára kialakított és bizonyított élettani hatással  
rendelkezik, nem alkalmaz táj- és kultúraidegen anyagokat és eljárásokat, 
ragaszkodik a minõsített bio- és natúrkozmetikumokhoz. A teljes kikapcsolódást 
az 1 200 m2-en elterülõ két élménymedence, egy gyerekmedence, különleges 
zuhanyfolyosó, gõzkamra és natúr wellnessrészleg segíti.

A helyi termelõk friss alapanyagaiból készített fogásokat mind az ételallergiások,  
mind a  diétázók és a paleo konyha hódolói is értékelni fogják. A szálloda 
gasztronómiai  koncepciója felélesztette a magyar konyha klasszikusait a Vario 
Cooking jegyé ben, vagyis újragondolta az ételkészítési eljárásokat. A menü egy 
része, csakúgy,  mint a szálloda enteriõrje, évszaknak megfelelõen, tematikusan 
változik, erõs összefonódást alkotva a szezonális gasztronómiai kínálat és az 
aktuális wellness kezelések között.

A mozgás és a sport ugyanúgy része az egészséges életmódnak, mint a helyes 
táplálkozás, ezért képzett sportanimátorok széleskörû programokat kínálnak a 
szállodában. A body&mind órákat és a jógát csöndes, erdõre nézõ teremben 
lehet  kipróbálni, míg a vízi aerobik a szintén fákra nézõ medencében történik. 
Az animátorok kémkedést, cache-expedíciót vagy túlélés küldetést is biztosítanak 
az adrenalin függõknek, míg a többiek szervezett nordicwalking túrán vehetnek 
részt, vagy egyénileg elzarándokolhatnak a környékbeli Ilona vízeséshez.
A vitalitás életforma, ahogyan a LIFESTYLE HOTEL MÁTRA* * * * superior is.

További információ és foglalás:
tel.: +36 21 300 7200 | fax: +36 21 300 7201
mobil: +36 30 334 4055 | info@hotelmatra.hu

LUXUS ÉS PIHENÉS
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Ajándékutalvány

Ajándékozzon  

Partnereinek idôt!

Idôt a kikapcsolódásra,  

a Mátra egyedülálló kincseinek 

felfedezésére, a meghitt,  

nyugodt pillanatok eltöltésére





 

Mammut R320 Event Hall
Új rendezvényterem a Mammutban!

Buda frekventált helyén, jó tömegközlekedéssel, több száz férőhelyes parkolóval,  
modern, exkluzív környezettel várja Önt a Mammut R320 Event Hall.

  750 nm-es rendezvényterem kivállóan alkalmas céges 
rendezvények, gálavacsorák, konferenciák, exkluzív partyk, 
esküvők, kiállítások, és vásárok megtartására.
A rendezvényterem a Mammut 1. bevásárlóközpont 3. emele-
tén található, 400 fő befogadására képes, minden igényt kielé-
gítő szolgáltatásokkal…
A teremhez ruhatár, 3 db VIP szoba, hinterland, mellékhelysé-
gek, és dohányzó terasz is kapcsolódik.
A terem hangulata a beépített ledes világítással variálható,  

a legmodernebb hang-, fény-, vetítéstechnikával, konferencia- 
illetve koncerteszközökkel is rendelkezik. 
A rendezvényteremhez igényelhető szolgáltatások: rendez-
vényszervezés, műsor-, programszervezés, rendezvénytechni-
ka, catering, rendezvénybútor, dekor, foto-video…

A Mammut R320 Event Hall csapata várja jelentkezését!

Üzemeltető: PROvision Agency Kft.
Ber ta Zoltán: 06.20.926.3281
Krakk Egon: 06.20.468.7618





További információ és szobafoglalás: 
MTA Üdülési Központ    Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő 

  H-1051 Budapest Nádor u.7.      H-2177 Erdőtarcsa, Petőfi út 1. 
  Tel./fax: (36-1) 4116 227, (36-1) 4116 270     Tel./fax: (36-32) 478 050 
  E-mail: marketing@udulo.mta.hu           E-mail: erdotarcsa@udulo.mta.hu 

www.udulo.mta.hu 

MTA Üdülési Központ  
ERDŐTARCSAI AKADÉMIAI ÜDÜLŐ 
Rendezvények főúri környezetben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A barokk stílusban épült egykori Szentmiklóssy-Kubinyi-kastély impozáns épületében korhű bútorokkal 
berendezett szobák, reprezentatív kialakítású közösségi terek várják az igényes környezetben csendes, nyugodt 
pihenést, kikapcsolódást, családias vendéglátást kedvelő vendégeket. 

Az elegáns, családi és céges rendezvények lebonyolítására is alkalmas étterem és rendezvény-terem, valamint 
a hangulatos terasz ideális helyszínt kínál esküvők, keresztelők, évfordulók megrendezésére, bankettek, 
munkaebédek, „fehérasztal melletti” megbeszélések, tárgyalások, kisebb céges meetingek megtartására. 

A 3 hektáros kastélyparkban rózsalugassal, szökőkúttal övezett sétautak, szalonnasütő-, és grillező hely, 
kivilágítható sportpálya, mini-golf pálya, szabadtéri medence segíti a szabadidő változatos eltöltését, az aktív 
kikapcsolódást. A kastély parkja és terasza ideális helyszín szabadtéri programok megrendezésére, esti grillezésre, 
borkóstolásra is. 

További információ és szobafoglalás: 
MTA Üdülési Központ    Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő 

  H-1051 Budapest Nádor u.7.      H-2177 Erdőtarcsa, Petőfi út 1. 
  Tel./fax: (36-1) 4116 227, (36-1) 4116 270     Tel./fax: (36-32) 478 050 
  E-mail: marketing@udulo.mta.hu           E-mail: erdotarcsa@udulo.mta.hu 

www.udulo.mta.hu 

MTA Üdülési Központ  
ERDŐTARCSAI AKADÉMIAI ÜDÜLŐ 
Rendezvények főúri környezetben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A barokk stílusban épült egykori Szentmiklóssy-Kubinyi-kastély impozáns épületében korhű bútorokkal 
berendezett szobák, reprezentatív kialakítású közösségi terek várják az igényes környezetben csendes, nyugodt 
pihenést, kikapcsolódást, családias vendéglátást kedvelő vendégeket. 

Az elegáns, családi és céges rendezvények lebonyolítására is alkalmas étterem és rendezvény-terem, valamint 
a hangulatos terasz ideális helyszínt kínál esküvők, keresztelők, évfordulók megrendezésére, bankettek, 
munkaebédek, „fehérasztal melletti” megbeszélések, tárgyalások, kisebb céges meetingek megtartására. 

A 3 hektáros kastélyparkban rózsalugassal, szökőkúttal övezett sétautak, szalonnasütő-, és grillező hely, 
kivilágítható sportpálya, mini-golf pálya, szabadtéri medence segíti a szabadidő változatos eltöltését, az aktív 
kikapcsolódást. A kastély parkja és terasza ideális helyszín szabadtéri programok megrendezésére, esti grillezésre, 
borkóstolásra is. 









C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K





+36 1 266 20 40
+43 1 796 94 90

Ticket hotline:

The F1 FORMULA 1 Logo, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD 
CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, MAGYAR NAGYDIJ and related marks are trade marks 
of Formula One Licensing BV, a Formula One group company. All rights reserved.
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