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9027 Gyõr, Nagysándor J. u. 31. 
  telefon: +36 96 815 981 ▪ e-mail: info@etoparkhotel.hu

www.etoparkhotel.hu 

♦  Nyugat-Magyarország vezetõ konferenciaszállodája  

♦  Exkluzív környezet a 10 fõs vacsorától a 400 fõs rendezvényig

♦  High-end technikai megoldások ingyenes Wi-Fi

♦  Mesterszakácsok kiváló ételei, széles koktél- és italválaszték 

♦  Könnyû megközelíthetõség és ingyenes parkolás

Csúcsminõségre hangolva

ARANYNAP-DÍJ 2012
Magyarország legígéretesebb, 

2012-ben nyílt konferencia szállodája
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  Bellevue Konferencia és Wellness Hotel****
H-2500 Esztergom-Búbánatvölgy, Őrtorony utca 49.

Tel.: 33/510-810; 33/510-818; Fax: 33/510-811
Email: info@bellevuehotel.hu; sales@bellevuehotel.hu

www.bellevuehotel.hu

A Bellevue Hotel**** az Esztergom belvárosától 5 km-re fekvő Búbánatvölgyben, a Duna-Ipoly Nemzeti Park  
határán található. Szállodánkban 80 igényesen berendezett szoba várja a pihenni vágyókat.

Tiffany éttermünkben az ínyencek izgalmas íz-utazást tehetnek a gasztronómia világában.

Wellness központunkban élménymedence, gyerekmedence, melegvizes pihenőmedence, jacuzzi,  
finn- és bioszauna, illatkamra, sókabin, gőzkabin, napozóterasz szolgálja Vendégeink tökéletes kikapcsolódását.

215 m2-es konferencia termünk ideális színhelye kisebb és nagyobb létszámú  
rendezvények, tréningek, konferenciák, és esküvők megszervezésére.
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100 évmúlt a jelen élményeivel
	1053	Budapest,	Kosuth	Lajos	utca	19-21.	 •		Tel:	+36	1	889	5531,	+36	1	889	5521
	 astoria.sales@danubiushotels.com	 •		www.danubiushotels.com/astoria
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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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Helyszínajánlatunk kisebb rendezvényekhez
Ha nagy kiállításokról, konferenciák helyszínéről van szó, akkor a HUNGEXPO az elsők között jut eszébe 
mindenkinek.

Jusson eszébe a HUNGEXPO akkor is, amikor kisebb rendezvényhez keres ideális helyszínt:
25-ös pavilonunk kiválóan alkalmas 50-300 fő részére meetingek, konferenciák, termékbemutatók meg-
rendezésére. Kellemes környezetben, könnyen megközelíthető, a parkolás megoldott. 

INFORMÁCIÓ
Lugosi Dorottya - értékesítési menedzser | lugosi.dorottya@hungexpo.hu 
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. | H-1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Tel.: (+36 1) 263 6131 | Mobil: (+36) 30 8237842 | Fax: (+36 1) 263 6323 | http://www.hungexpo.hu

HUNGEXPO
Vásár és Reklám Zrt.
www.hungexpo.hu

1101 Budapest,
Albertirsai út 10.
Levélcím: 1441 Budapest, Pf. 44.

Tel: 263-6000
Fax: 263-6098
event@hungexpo.hu

HUNGEXPO − BUDAPEST

FENTI ÁRAINK AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKAT TARTALMAZZÁK:

Pavilon:  a pavilon bérleti díja (7 óra építéssel, 10 óra üzemeléssel, 4 óra bontással), létszámnak  
 megfelelő széksoros berendezése, a pavilon alapvilágítása, rendészet, tűzvédelem,  
 elsősegély a várható létszámnak megfelelően, mosdó ügyelet, a pavilon rendezvény  
 előtti, utáni takarítása, szemét szállítása, hűtés/fűtés

Vendéglátás:
 Kávészünet (1 órás korlátlan kávé, tea, üdítő, ásványvíz fogyasztás)
 Ebéd (konferencia ebéd, főétel, saláta desszert)

ÁR:

50-100 fő:  19.900,- Ft/fő  - két kávészünettel, ebéddel
100-150 fő: 12.800,- Ft/fő  - két kávészünettel, ebéddel
150-200 fő: 10.500,-Ft/fő  - két kávészünettel, ebéddel
200-300 fő: 9.500,-Ft/fő  - két kávészünettel, ebéddel

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
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AJÁNDÉKUTALVÁNY

2 éjszakára 2 fõ részére 

77 960 Ft

félpanzió, korlátlan 

wellnesshasználat

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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+36 / 36 517-000
3300 Eger, Knézich K. u. 2.
info@minarethoteleger.hu
www.minarethoteleger.hu

EGER LÜKTETÔ
SZÍVÉNEK OTTHONA

Az egri lüktetô élet központjában a park-klub.hu 
csoport jóvoltából újra életre kelt a Park Hotel 
Minaret, mely a barokk belváros egyik legim-

pozánsabb miliőében helyezkedik el.

A tájegység legfôbb építészeti vonzereje Eger 
belvárosa, a török hódoltság idejéből fennmaradt 
Minaret emlékmû, az Egri vár történelmi mûem-
lékei, a barokk és klasszicista házsorok, melyek 

között helyezkedik el a Park Hotel Minaret.

A hotel kialakítása teljesen tükrözi a város hangula-
tos kis utcáit, zegzugos kis félreesô találka helyeit, 
ezzel is még otthonosabbá téve a metropoliszi életet.

Eger kiemelt turisztikai központ, ahol egész évben 
szórakoztatóbbnál szórakoztatóbb és izgalmas prog-
ramok várják az ide érkezôket. Érkezzen meg és élje 
át újra a séta örömét, hiszen a  Minaret Hoteltôl  pár 
perc séta alatt részese lehet a Középkori Vásárnak, a 
Végvári Vigasságnak, a Bikavér Ceremóniának, 
Eger Ünnepének és tengernyi fesztiválnak és mu-

latságnak.

A szálloda 34 komfort szobája mellett, a Minaret 
Hotelben helyet kapott egy minden technikai igényt 
kielégítő meeting terem, egy belsô zárt grill terasz és 
udvar valamint a hagyományos magyar konyha mel-
lett, egy egyedi és igen különleges gasztronómiai 

szolgáltatás, a FINGER FOOD&SALAD BAR.

Élje át Eger hangulatát, töltôdjön fel nálunk
a Park Hotel Minaretben!



www.udulo.mta.hu

Erdőtarcsai akadémiai ÜdÜlő

Budapesttől 50 km-re, a Cserhát-alján a barokk stílusban épült, korhű bútorral berendezett, egykori 
Szentmiklóssy-Kubinyi-kastély kiváló lehetőséget kínál családi és céges rendezvények megrendezésére. 

Tavasztól őszig a rendezvényteremből nyíló közvetlen kertkapcsolatos hangulatos terasz várja a vendégeket. 
A kastély parkja és terasza ideális helyszín szabadtéri programokra, vagy akár esti grillezésre, borkóstolásra is.

Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ
H-1051 Budapest, Nádor u. 7.

Tel.:/fax: (36-1) 4116 227, (36-1) 4116 270
E-mail: marketing@udulo.mta.hu

MTA Üdülési Központ Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő
H-2177 Erdőtarcsa, Petőfi út 1

Tel.:/fax: (36-32) 478-050
E-mail: erdotarcsa@udulo.mta.hu

Elegancia, nyugalom, kikapcsolódás
Rendezvények főúri környezetben

Tegye emlékezetessé rendezvényeit, üzleti találkozóit  
az MTA Üdülési Központ Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő és Alkotóház segítségével!

mta ÜdÜlési központ
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Mátraházai akadéMiai ÜdÜlő

A Mátra szívében, csodálatos természeti környezetben várja vendégeit a hegyi pihenőházak  
stílusában kialakított Mátraházai Akadémiai Üdülő.

Konferenciák, szimpóziumok, továbbképzések megrendezésére igényes kialakítású, a legmodernebb hang-  
és vizuál-technikával felszerelt, 100 fő befogadására alkalmas konferenciaterem, valamint  

18 fős könyvtárszoba áll rendelkezésre. A hangulatosan berendezett 80 fős étterem  
kiváló lehetőséget kínál kisebb-nagyobb céges és családi rendezvények megrendezésére, megtartására.

Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ
H-1051 Budapest, Nádor u. 7.

Tel./fax: (36-1) 4116 227, (36-1) 4116 270
E-mail: marketing@udulo.mta.hu

MTA Üdülési Központ Mátraházai Akadémiai Üdülő
H-3233 Mátraháza Külterület

Tel.:/fax: (36-37) 374-029
E-mai: matrahaza@udulo.mta.hu

Csend, nyugalom, kikapcsolódás
Rendezvények a Mátra szívében

Tegye emlékezetessé rendezvényeit, üzleti találkozóit az  
MTA Üdülési Központ Mátraházai Akadémiai Üdülő segítségével!

Mta ÜdÜlési központ

www.udulo.mta.hu
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Mesés karácsonyi hangulatot varázsolunk Önnek és kedves partnereinek! 
Professzionális vendéglátás egy csodálatos és egyedülálló, közvetlen 
Balaton parti környezetben. 

A Hotel Silver Resort****Superior szállodánkat ünnepi hangulatba 
öltöztetve, meghitté varázsoljuk az itt tartózkodást: finomabbnál 
finomabb ételkülönlegességekkel, andalító karácsonyi zenével, a 
mézeskalács otthoni hangulatot idéző fűszeres illatával… 

 Welcome drink a Cafe Amaryllisben (Testarossa pezsgő koktél 790 Ft-tól) 

 Gazdag svédasztalos vacsora karácsonyi étkek kóstolójával (4.900 Ft-tól) 

 Krampampuli főzés, kóstolás, valamint gesztenyesütés 
 közvetlen a Balaton partján a szállodai outdoor medencék 
szomszédságában (990 Ft-tól) 

 Gratis konferenciaterem használat 

 Egyéb fakultatív programlehetőségek (ár kérésre):  

 Wellness party Dj-vel, koktél show-val 
 Hangulatos élőzenés vacsora a Szerenád zenekar kíséretében 
 Borkóstoló a reformkori városrészben, a Horváth  
Ház pincéjében 
 Borvacsora az egyedülálló, balatoni panorámás  
Szent Donát Pincénél 

 
       Silver standard szoba már 4.900 Ft/fő/éj ártól 
                 foglalható reggelis ellátással 

 
Kérje személyre szabott ajánlatunkat! 
Ajánlatunk minimum 12 főtől érvényes! 

www.silverresort.hu 
rendezveny.balaton@silverresort.hu 
06 87 / 583 020  
06 30 / 660 18 58 
 
 

KARÁCSONYI PARTY 
BALATONFÜREDEN 












