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MEGNYITOTTUNK!

A sikeres rendezvény AlApjA 

A tökéletes 
helyszín!

etO pArk hOtel* * * * Business & stadium, Győr

H–9027 Győr, Nagysándor J. u. 31. 

telefon: +36 96 815 981 ▪ e-mail: info@etoparkhotel.hu

etO pArk hOtel****Business & stadium, Győr 
Magyarország egyetlen stadionpanorámás szállodája

• 10 szekcionálható, napfényes rendezvényterem – 1000 m2-en
• könnyű megközelíthetőség, 
• nagyméretű ingyenes parkoló, 
• ingyenes Wi-Fi

Éljen a minőségi vendéglátás lehetőségével! 
A szálloda stadionpanorámás éttermével, 103 szobájával csak arra 
vár, hogy sikerre vigye rendezvényeit. Engedje át a munka nagy 
részét a szálloda professzionális csapatának, és éljen a számtalan 
lehetőséggel! Csapatépítő programok földön és levegőben, stadion-
esküvő és nagy létszámú konferenciák, az ETO PARK HOTEL* * * * 
nem ismeri a korlátokat.
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   z elmúlt 21 esztendő során nem csak a nagy-
közönség, hanem a szakma is elismerte az étterem 
és az ott dolgozó emberek munkásságát, szakértel-
mét. Hogy a sok elismerés közül csak a legutóbbi-
akkat említsünk: 2008-2009-2010-2011-ben elnyer-
te a Best of Budapest díjat, 2008, 2009, 2010, 2011-
ben beválasztották a legjobb 50 hazai étterem közé, 
2011-ben pedig elnyerte „Magyarország Legjobb 
Ázsiai Top étterme” 
címet. Ajánlott étte-
rem lett számos szak-
mai kiadvány alap-
ján: Gault and Millau 
2012, Time Out 2011, 
BBJ 2012, stb... 
Az egészséges és fi-
nom ételeket a ven-
dégek szeretik mél-
tó környezetben elfo-
gyasztani, ezért nagy gondot fordítanak a tálalásra, 
és a külső belső hangulatra egyaránt, amely sokat 
változott az utóbbi 1 évben.

Miért is érdemes ellátogatnunk  
a Fuji étterembe, mi a siker titka?
Beszélgetésünk során Alexandru Botos Liviu 
konyhafőnök – aki éveken keresztül képezte ma-
gát a Sagami Cook Indtroduction Office által közve-
tített japán GORO TOMIZAWA SENSEI-től) elmondja, 
hogy kizárólag különlegesen jó minőségű alapanya-
gokat használnak ételeik elkészítéséhez. Példaként 
említi a tonhalat, amit a dél-spanyol tengerből, a fe-
kete tigrisrákot, amit Malajziából jut el az étterembe, 
heti többszöri szállítással, mindig frissen. Az alap-
anyagok ízvilágát pedig nem csak megőrzik, de ki 
is emelik az ételkészítés során, amivel az autentikus 
japán konyha, különleges és természetes ízeit viszik 
bele éttermükbe. Megjegyzi, a jó minőségű alap-
anyag csak az egyik titka a kiváló ételeknek a másik 
titok a szakértelemben rejlik. Konyhájuk, Miyazaki 
Emiko japán séf (2004 óta él Magyarországon) irá-
nyítása alatt áll, aki szakmájában elismert személyi-
ség, és ezen felül gyors és ügyes kezű zöldségszob-
rász is. Továbbá elmondja, hogy a világszerte ismert 
Sushi és Sashimi mellett fontosnak tartják azt is 
megmutatni, hogy a meleg fogások éppúgy hozzá-
tartoznak a tradicionális japán étkezési kultúrához, 
mint az előbbiek. Ezért a Fujiban, számos meleg-
konyhai különlegességgel is találkozhatnak a ven-

dégek. Megismerkedhetnek az asztalnál készülő 
főzős ételekkel, úgymint pl. a Sukiyaki, Shabu-Sha-
bu, Yudofu Nabe… stb., amelyeket a vendég saját 
maga, de akár a felszolgálóik is szívesen elkészíthet-
nek a vendég kívánsága szerint. A Teppanyaki-és a 
Robatayaki pult is üzemelnek. A többi vendégtől 
elszeparáltan étkezni kívánó, vagy üzleti tárgyalást 
igénylő, kisebb csoportokat (2–30 főig) 4 autenti-

kus tatami-szoba vár-
ja az étteremben. Dr. 
Vihar Judit profesz- 
szor asszony a ma-
gyar–japán baráti tár-
saság elnöke szakmai 
dolgokban minden 
szempontból segíti és 
támogatja a Fujit!
Major Balázs nevéhez 
fűződik a régi szép idő-

ket visszahozó magas színvonalú precíz vendéglá-
tás – mivel 1996-tól 2000-ig is Ő vezette a Fujit –, 
és hosszú évek után 2011 elejétől újra sikerült felráz-
ni álmából, megújítani felfrissíteni mindent, ami az 
étteremmel kapcsolatos. Ennek kapcsán nagyon 
jó hír, hogy sikerült a nagy, több mint 200-féle étel-
ből álló étlapot visszahozni, néhány új étellel kibő-
vítve. A forgalom is mutatja, hogy szépen jönnek  
vissza a régi törzsvendégek, és sok-sok új magyar és 
külföldi vendég is egyre inkább gyarapítja a rajon-
góik táborát. Az árak nem emelkedtek az utóbbi 2 
évben, sőt, van ami olcsóbb lett, és minden kedves 
itt élő és/vagy turista japán cégeknek vagy magán-
személynek 15% kedvezménnyel kedveskedik az ét-
terem! Elsőként idén egy nagyon hangulatos, barát-
ságos szép sok zölddel és virággal gazdagított 
teraszt is csináltak, ahol a rózsadomb adta jó leve-
gőt együtt élvezhetik a japán gasztronómiával. Az 
ételt otthonában fogyasztani kívánóknak pedig jó-
kora, akár 20–30%-os kedvezménnyel a házhoz szál-
lítás lehetősége szolgálja a kényelmét, akár az in-
terneten (www.fujirestaurant.hu) keresztül is ké-
nyelmesen online megrendelheti. Aki japán ízekkel 
kényeztetné vendégeit különböző rendezvényeken, 
üzleti tárgyalásokon azoknak sem okoz csalódást a 
Fuji, mert Party service szolgáltatása, minden ilyen 
jellegű igényt kielégít. Pénztárcakímélő ismerke-
dés kapcsán a hétköznapokon 12–15 óráig 3-fogá-
sos gyors ebédmenüvel 1990 Ft-ért várják kedves ér-
deklődőiket.

A hegy magasságával az élen,  
megújulva megszépülve,  
újra a régi lendületben, már terasszal is!

A gombamód szaporodó távol-keleti sushi bárok, éttermek, tengerében, mind minőségben, egyedi 
helyszín mivoltában, választékban és szolgáltatásokban, egy hegy magasságával emelkedik ki a Japán 
étkezési kultúra immár 21 évvel ezelőtt hazánkba akkreditált „nagykövete”, a Fuji Japán étterem.

A

www.fujirestaurant.hu
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A legendás Gellért  
klasszikus rendezvénytermeiben
közel egy évszázados 
hagyományokon nyugvó
vendéglátást kínálunk.

A tradíció 
 vonzásában

1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.  •  tel: +36 1 889 5523, +36 1 889 5521
gellert.sales@danubiushotels.com  •  www.danubiushotels.com/gellert
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Klasszicista stílusban épült szállodánk a régió legideálisabb kon -
ferencia helyszíne, ahol a páratlan rendezvényterem kapacitás társul 
igényes vendéglátóipari szolgáltatásokkal, átlagon felüli parkoló-
hely kapacitással.

Ha konferencia vagy családi rendezvény, a megoldás:

Hotel Magyar Király****KKupola terem
Az impozáns földszinti bálterem üvegkupolája alatt több száz fôs konferenci-
ák, bálok, fogadások, díszvacsorák, esküvôk lebonyolítása sem jelenthet gondot.
A Kupola terem melletti szekciótermeinkkel karöltve biztosítjuk rendezvényü-
kön a zavartalan, nyugodt munka és a szeparált vendéglátás lehetôségét.

Ha egy elegáns szálloda kifogástalan konferencia helyszínét keresi, készséggel 
ajánljuk a 250 fôs termet, amely mobil falakkal percek alatt 3 szekcióteremmé 
ala kítható át. A Szent István termek külön-külön és együttesen is nagyszerû hely-
színt biztosítanak akár kisebb, akár nagyobb konferenciák megrendezéséhez. 

Szent István teremSH

Szen

A szálloda büszkesége az egyedülálló, királyi pompát biztosító Trónterem, 
amelyben egy 80 fôs rendezvény lebonyolítása is könnyedén megoldható. Ezen 
termünket igazán különleges eseményekhez ajánljuk, legyen szó állófogadásról, 
díszvacsoráról vagy házasságkötésrôl. 

TrónteremTiztosíta

A szá

Tró

Bvacsor

Csapatépítô tréningekhez, kötetlen összejövetelekhez vagy akár baráti beszél-
getésekhez is különleges helyszínt biztosít, az eredeti fehérvári várfal tégláiból 
épített borozó, ahol bor és pálinka kostólás alkalmával Ön is érezheti városunk 
ezer éves történelmének hangulatát. 

Borozó

Hotel Magyar Király****

H-8000 Székesfehérvár, Fô u. 10. · Tel.: +36 22 311 262 · Fax: +36 22 327 788
info@magyarkiraly.hu · www.magyarkiraly.hu

Egy rendezvény munka – de számunkra ünnep is. A szálloda
értékesítése komoly küldetés – de nekünk öröm is.  Vendégeink 
kiszolgálása  fi gyelemre méltó feladat – de csapatunknak kihívás és 
szívbôl jövô alázat is. Egy éttermi ízvilágot megkomponálni igazi 
megmérettetés – de nálunk nem hiányozhat a legfontosabb fûszer, 
a csipetnyi szeretet sem.
A rendezvény elsô mozzanatától az utolsóig érezheti szeretô gon-
doskodásunkat. 

EEEss zEEss zencia
y mmunka – de számunkra ünka de számuk á kk dd á

Ess zencia

Hotel Magyar Király****

Rendezvények fe lsofokon
tíl b é ült áll dá k é ió l id áli
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Liszt Ferenc Konferencia 
és Kulturális Központ Sopron
Liszt Ferenc Conference and Cultural Center Sopron

rendezvénytermek (40–600 fő) | kiállítási terület (510 m²) | konferenciatechnika | catering
halls (40-600 person) | exhibitions area (510 m²) | technical equipments  | catering technical equipments  | catering exhibitions area (510 m²) | technical equipments   technical equipments  halls (40-600 person) halls (40-600 person) | exhibitions area (510 m²) 

9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. | telefon: +36 99 517 500 | konferencia@prokultura.hu

www.prokultura.hu

Jó hozzánk eljönni!

A KONFERENCIA-
PIACON

éve10
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www. chateaufoldvary.com

a tökéletes kikapcsolódásra vágyik és egyedi rendezvényhelyszínt keres, 
lépje át a mindennapok küszübét és keresse fel a Chateau Földváry Kastélyszállót, 
amely Győrtől mindössze 15 km-re Öttevény községben található.

Ha különleges rendezvényhelyszínt keres,  
a Chateau Földváry mesebeli falai felejthetetlen élményeket tartogatnak  

az Ön és üzleti partnerei számára.

chateau földváry
9153 Öttevény, Fő út. 173

Telefon: +36-96/485-688 Fax: +36-96/485-688 E-mail: hotel@chateaufoldvary.com

H
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Buda központi részén elhelyezkedő szállodánk egyedülálló üvegfalú külön-
terme 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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A SIKERES RENDEZVÉNY
MINŐSÉGI ALKOTÓELEMEI

Kölcsey Központ

Hotel Lycium
Debrecen

tudományos ülések
szimpóziumok
workshopok
kiállítások
díjátadók
fogadások
bankettek
bálok

kongresszusok
konferenciák
szemináriumok
előadások
tréningek
továbbképzések
tanfolyamok

Városközponti elhelyezkedésű, kiválóan 
megközelíthető rendezvényhelyszínünk tréningek, 
meetingek, interjúk, üzleti találkozók, kiállítások, 
konferenciák, kongresszusok, továbbá családi 
események, esküvők céljára páratlan lehetőséget 
biztosít 2 főtől, akár 1500 résztvevőig.

Komplexitásunkat szállodai szobáinkkal, 
rekreációs kikapcsolódással, gasztronómiai 
szolgáltatások széles tárházával, in- és outdoor 
programlehetőségekkel, illetve házon belüli 
parkoló kapacitással szavatoljuk.

Ha szeretné borítékolni rendezvénye sikerét, 
forduljon hozzánk bizalommal, kérje az 
eseményre szabott egyedi ajánlatunkat!

Kölcsey Központ - Hotel Lycium             Debrecen
H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Tel.: +36 52 506-600       Fax: +36 52 506-601
E-mail: hotel@hotellycium.hu
Web: www.hotellycium.hu       www.kolcseykozpont.hu














