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“Az alkalomhoz illő helyszín”

Az Anna Grand Hotel**** Wine & Vital régmúltat idéző patinájával tökéletes választás konferenciája számára is. Vállalati 
rendezvény, partnertalálkozó vagy családi összejövetel lebonyolítására egyaránt alkalmas, klasszikus eleganciájával 
Balatonfüred reformkori városrészének impozáns, meghatározó épületegyüttese.

A 200 éves múltú szálloda épületében, a plenáris teremként 
használható bálterem mellett, mely ~300 fő befogadására 
alkalmas és egy beépített színpaddal, valamint ruhatárral is 
rendelkezik, 6 kisebb konferenciaterem is kialakításra került.

A főépülettől ~80 m-re található Ipoly Residence szárnyban 
exkluzív környezetben található Guardian termünk. A terem 
légkondícionált, szőnyegpadlós burkolattal és páratlan Balaton 
parti panorámával rendelkezik, cca 50 m-re a  híres Tagore 
sétánytól.

www.annagrandhotel.hu
H-8230 Balatonfüred, Gyógy tér 1. | Tel.: +36 87 581 200 |sales@annagrandhotel.hu 

Igény esetén szabadidős tevékenységek vagy 
rendezvényekhez kapcsolódó indoor és outdoor programok 
megszervezésében és lebonyolításában is állunk szíves 
rendelkezésükre!

Szolgáltatások:

• 100 szoba
• 14 designer lakosztály
• Étterem
• Cukrászda
• Kávézó
• 4 pályás automata bowling pálya
•1200 m2-es wellness részleg
• Biomed Gyógyszalon 
• Borharapó Borozó
•Vinotéka

 







S Z E N T G O T T H Á R D

A H O T E L

A 200 négyzetméteres többfunkciós konferenciaterem 100 fő kényelmes
elhelyezését teszi lehetővé. A tér mobilfalak mozgatásával 3 részre osztható,
így egy időben különböző előadások, foglakozások lebonyolítására nyílik
lehetőség.

A szálloda recepciója mellett egy borszaküzlet került kialakításra, ahol a 22
magyar borvidék legjobb borait lehet megvásárolni. Az üzlet folyamatosan
változó készlete általában 220‐250 féle kiváló minőségű borból
és pálinkából áll.
Csoportok, baráti társaságok részére
a kiválasztott borokból borbemuta‐
tóval egybekötött borkóstolót
tudunk szervezni, előre
egyeztetett módon.

K O N F E R E N C I A T E R E M

V I N O T É K A

Szentgotthárdon, az Őrség kapujában, a belváros szívében elhelyezkedő
***‐os szállodánk kb. 600 m‐re található a St.Gotthard Spa & Wellness
élményfürdőtől. 16 db kétágyas, pótágyazható szobával és 2 db 5‐6 ágyas,
4 légterű apartmannal várjuk kedves vendégeinket. Szobáink mindegyike
fürdőszobás, telefonnal, SAT televízióval, és minibárral felszerelt. Az
épületben lift, szauna, fittness szoba, kártya szoba és vezeték nélküli
internet kapcsolat szolgálja vendégeink kényelmét. A gépkocsival érkező
vendégek részére saját parkolónk áll rendelkezésre.
Szállodánk ideális helyszínt biztosít csapatépítő tréningek, céges
továbbképzések, családi, baráti összejövetelek megtartásához, ideális
kiinduló pont az őrségi és ausztriai kirándulásokhoz, télen síeléshez.
A határ közelsége miatt örömmel látjuk az átutazó, tranzitszállást kereső
vendégeket vagy buszos kiránduláson részt vevő csoportokat is.

w  w  w .  b  o  r  h  o  t  e  l  .  h  u
9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 9‐11. Tel: +36 94/552‐690, Fax, : +36 94/552‐696

e‐mail: info@borhotel.hu, www.borhotel.hu

SZÉCHENYI
KÁRTYA



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.: 87/535 564, Fax: 87/538 516

Email: reserv@clubtihany.hu, conference@clubtihany.hu, www.clubtihany.hu
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termek, 
teraszok

Santa 
Maria

Pub
PanoráMa

teraSz
Duna

teraSz

éttermi ültetés 150 110 80 80

állófogadás 250 130 120 120

csodálatos panorama  •  páratlan környezet  •  központi elhelyezkedés  •  rugalmasan alakítható terek 

igényes eszközök  •  felkészült személyzet  •  figyelmes kiszolgálás

könnyed, magyaros ízek és színvonalas nemzetközi fogások Tobai Róbert sztárséf tolmácsolásában

 Profizmus és precizitás,
mind a rendezvényszervezés,

mind a gasztronómia területén

családi és céges rendezvények  •  partnertalálkozók  •  gálavacsorák  •  üzleti reggelik, ebédek, vacsorák

sajtótájékoztatók  •  workshopok  •  grill partyk  •  esküvők  •  születésnap, évforduló  •  zenei események

A Columbus Hajó a város szívében, a pesti Duna- 

part legszebb részén horgonyoz, az Erzsébet-híd 

és a Lánchíd között. 

Éttermünk nagy üvegablakain keresztül, valamint 

– tavasztól őszig – a panorámateraszokon ülve, 

közvetlen közelről élvezhető az egyedülálló pano-

ráma a Budai Várra és a Citadellára. A hajó bal 

oldalán található klasszikus ír pub jellegű éttermünk 

egyedi dekorációval, fa borítású falakkal kínál 

különleges helyszínt rendezvényeknek.

CoLuMbuS ÉttereM ÉS Pub  1051 BUDAPEST, VIGADÓ TÉR 4. KIKÖTŐ

+36-1-266-9013  •  +36-30-638-8842  •  SALES@CoLUmBUSPUB.HU

www.CoLuMbuSPub.hu

Hajó
ÜdvözöljÜk a fedélzeten...

Különleges rendezvényhelyszín
több mint 10 éve
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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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   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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h a m m e r  z oltá n

halászbástya étterem

A felújított Halászbástya Étterem klasszikusan elegáns színtere a 
vendéglátásnak. A varázslatos termek, a gyönyörű budapesti pano
ráma, a legmagasabb színvonalú kiszolgálás, a korszerű hűtés sel 
rendelkező teraszok kétségkívül tökéletes választás vállalati és 
családi rendezvényekhez, az élet nagy pillanataihoz.

A Halászbástya Étterem séfje, Hammer Zoltán ínyenc magyar 
konyhájában szem előtt tartja gasztronómiai örökségünket, keresve 
az új inspirációkat. Új és újragondolt ételek vannak beépítve a kíná
latba, csúcsminőséget nyújtva.

A Halászbástya Étterem nem egyszerűen egy étterem, hanem 
egy hangulat, egy érzés kifejezése, amit leírni sokkal bonyolultabb, 
mint kipróbálni és részesévé válni a csodának…

tereink

termek  /  kapacitások ültetve álló

•    Lovagterem / gaLéria 120  fő 200  fő

•    margaréta terasz 100  fő

•    Duna terasz 100  fő 200  fő

•    ÁrkÁDsor 80  fő 120  fő

Rendezvények, események egyedülálló helyszíne…

borvacsorák, gálafogadások, családi események, születés
napok, évfordulók, esküvők, kézfogók, céges rendezvények, 
díszvacsorák, divatbemutatók, kiállítások, kiemelt esemé
nyek (Augusztus 20. Tűzijáték, Szilveszter stb.)

halászbástya étterem   1014 budapest, halászbástya - északi híradástorony
tel.: +36 1 201 6935, +36 30 829 1788, +36 30 543 9431  |  e-mail: sales@halaszbastya.eu   www.halaszbastya.eu

h a L Á s z b Á s t y a   é t t e r e m

Vendéglátás
exkluzív, történelmi 

környezetben

„Van néhány 
olyan hely a világon, 

mint ez…”
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h a m m e r  z oltá n

halászbástya étterem

A felújított Halászbástya Étterem klasszikusan elegáns színtere a 
vendéglátásnak. A varázslatos termek, a gyönyörű budapesti pano
ráma, a legmagasabb színvonalú kiszolgálás, a korszerű hűtés sel 
rendelkező teraszok kétségkívül tökéletes választás vállalati és 
családi rendezvényekhez, az élet nagy pillanataihoz.

A Halászbástya Étterem séfje, Hammer Zoltán ínyenc magyar 
konyhájában szem előtt tartja gasztronómiai örökségünket, keresve 
az új inspirációkat. Új és újragondolt ételek vannak beépítve a kíná
latba, csúcsminőséget nyújtva.

A Halászbástya Étterem nem egyszerűen egy étterem, hanem 
egy hangulat, egy érzés kifejezése, amit leírni sokkal bonyolultabb, 
mint kipróbálni és részesévé válni a csodának…

tereink

termek  /  kapacitások ültetve álló

•    Lovagterem / gaLéria 120  fő 200  fő

•    margaréta terasz 100  fő

•    Duna terasz 100  fő 200  fő

•    ÁrkÁDsor 80  fő 120  fő

Rendezvények, események egyedülálló helyszíne…

borvacsorák, gálafogadások, családi események, születés
napok, évfordulók, esküvők, kézfogók, céges rendezvények, 
díszvacsorák, divatbemutatók, kiállítások, kiemelt esemé
nyek (Augusztus 20. Tűzijáték, Szilveszter stb.)

halászbástya étterem   1014 budapest, halászbástya - északi híradástorony
tel.: +36 1 201 6935, +36 30 829 1788, +36 30 543 9431  |  e-mail: sales@halaszbastya.eu   www.halaszbastya.eu
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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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www.karos-spa.hu

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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Jarl Konferenciaközpont

Skandináv kényelem. Teljes körű felszereltség. 

www.jarl-konferenciaterem.hu | 1133 Budapest, Váci út 92. | Rendezvényszervezés: +36 1 236 4011 georgina.miseta@kinnarps.hu 

Kellemes környezet kül- és beltéren.

A váci úti irodafolyosó jól megközelíthető 

részén, modern környezet, teljes körű tech-

nikai felszereltség és kényelmes bútorok 

várják minden kedves Ügyfelünket. Vezetői 

értekezlet, meeting, tréning, konferencia 

vagy sajtótájékoztató - nálunk megtalálja a 

megfelelő helyszínt!





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
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Állandó ingyenes programok

•   Esténként 19:00 órától éjfélig, – valamint szombaton 
és vasárnap ebédidőben is – a Magyar Ezüst Érdem-
kereszttel kitüntetett Lakatos Vilmos és cigányzene-
kara muzsikál 

•   Folklór táncműsor minden szerdán és csütörtökön 
este 20:00 órától

•   Operett műsor minden pénteken 20:30 órai kez-
dettel a Magyar Állami Operaház és a Budapesti 
Operettszínház művészeinek előadásában

Céges rendezvények

partnertalálkozók, sajtótájékoztatók, év végi rendez-
vények /karácsonyi vacsorák/, exkluzív díszétkezések, 
munkaebédek és vacsorák, bor- és pálinkakóstolók, 
borvacsorák

CsalÁdi rendezvények

esküvők, születésnapi és névnapi partik, évfordulók, 
ültetett- és büfésztalos rendezvények

tökéletes helyszíne!

109 éves múlt, megújult külsô

Budapest egyik leggazdagabb múlttal rendelkező,
109 éves étterme, a mÁtyÁs pinCe étterem
meg újulva, a 21. század elvárásainak megfelelően,
de a történelmi értékek megtartása mellett várja a 
kulináris élvezeteket kedvelőket.

Az étterem maximális befogadóképessége ültetett 
vendéglátás esetén 300 fő, ami négy különböző 
kapacitású teremben oszlik el.

Történelmi múltat idéző belső tér és varázslatos, 
modern konyhaművészet, ez adja és őrzi a Mátyás 
Pince utánozhatatlanságának örök titkát. 

mÁtyÁs pinCe étterem 
1056 Budapest, Március 15. tér 7. 

+36-1-266-8008 
+36-30-952-1737

e-mail: sales@matyaspince.hu 
www.matyaspinCe.eu
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H-3044 Szirák, Petofi u.26.

Phone: +36-32-485-300

Fax: +36-32-485-285

info@kastelyszirak.hu

www.kastelyszirak.hu

a true baroque atmosphere
with 21st century facilities

T E A M B U I L D I N G A C T I V I T I E S

T R A I N I N G S

I N C E N T I V E T R I P S

W E D D I N G S

B U S I N E S S & F A M I L Y E V E N T S

TELEKI-DEGENFELD CASTLE HOTEL****

A Forever Resort since 2002
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