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B 
udapest belvárosában, a világörökség részét képező Andrássy úttal párhuzamosan fekvő Benczúr utcában, könnyen 

megközelíthető helyen, mégis a város zajától elzárva, elegáns környezetben várjuk kedves vendégeinket!

Hotel Benczúr

Látogassa meg honlapunkat!  

www.hotelbenczur.hu  
Kérjen információt vagy árajánlatot e-mailben vagy telefonon:  

bankett@hotelbenczur.hu, t.: 06-1-479-5674

szálloda és rendezvényközpont

A budapesti háromcsillagos szállodák között páratlanul nagy kapacitással, hét különböző méretű rendezvényteremmel 
– melyek egy része teraszkapcsolatos – és egy üzleti tárgyalóval rendelkezünk, 10–250 főig. Projektorral, vászonnal, flip 
chart-tal, wifi-eléréssel (a nagy termekben beépített hangosítási rendszerrel) támogatjuk a lebonyolítást. nemzetközi 
konferenciák számára tolmácstechnika és technikusi segítség kérhető.

A cateringet illetően saját melegkonyhás étteremmel és szakképzett, tapasztalt személyzettel rendelkezünk. A hagyomá-
nyos magyaros ételek mellett figyelembe véve a nemzetközi elvárásokat és trendeket valamint a különböző diétákat és 
ételallergiákat készítjük el menü és büféajánlatainkat. Kávészüneti bekészítéseinknél a friss házi süteményeket és a sajtos 
pogácsát saját cukrászunk készíti.

nemzetközi konferenciák, céges partnertalálkozók, tréningek, családi és egyéb magán rendezvények, esküvők számára 
kiváló helyszín! 

Hotel Benczúr a központban, ahol a Vendég van a középpontban!

Hotel Benczur 1_1.indd   1 2014.09.11.   18:18



9027 Gyõr, Nagysándor J. u. 31. 
  telefon: +36 96 815 983 ▪ e-mail: meeting@etoparkhotel.hu

www.etohotel.hu 

♦ Nyugat-Magyarország piacvezetõ rendezvényhelyszíne

♦ High-end rendezvénytechnikával rendelkezik

♦ Teljes körû rendezvényszervezést biztosít

♦ Exkluzív környezetet nyújt  a 10 fõs vacsorához,
 de a 400 fõs rendezvényekhez is  

♦ Gasztronómiai fogásokat kínál mesterfokon 

♦ Könnyen megközelíthetõ és ingyenes parkolást
 biztosít a résztvevõk számára

Nálunk a konferencia is élmény

A HOTEL.DE ALAPJÁN 
A NÉMET ÜZLETI UTAZÓK KÖRÉBEN 

LEGTÖBBET FOGLALT SZÁLLODA 
KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN
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ahol sport és üzlet találkozik

www.groupamaarena.com









      

 

 
 

                                            
      

 

 

 

 
  3517 Lillafüred, Erzsébet sétány 1. • Telefon: 46/331-411 • Fax: 46/533-203 • hotelpalota@hunguesthotels.hu

A „Bükk gyöngyszeme”!

v  Romantikus környezet

v  Élménydús programlehetőségek

v  Kétágyas szobák és lakosztályok,  
akár jakuzzival és kandallóval

v  Hangulatos étterem és terasz

v  Ingyenes szobai Wifi internet

v  Légkondícionált konferenciatermek

v  Csendes wellness élménymedencével, sókamra 

v  Gőz-, finn- és infraszauna, jakuzzi,  
merülő- és taposómedence

v  Bowling, biliárd, darts

v  Szállodánk SZÉP kártya elfogadóhely

      Megújult belső,  
 patinás külső



Kék Duna Wellness Hotel**** Ráckeve 
06-24/523-230 • recepcio@wellnesshotel.hu
www.wellnesshotel.hu

Kék Duna
Wellness Hotel

* * * *

Élménygazdag wellnessre  
csábítjuk Önt

Budapesttől 47 kilométerre található szállodánk, mely 2003-ban nyitotta meg kapuit vendégei 
előtt. Folyamatos újítások és bővítések kísérték az eddigi működését. A szálloda elegáns környe-
zetben, várja vendégeit. Két emeleten 47 szobával üzemel, összesen 114 fő befogadására alkalmas.  
Szobáink nagy része a Dunára néz, légkondicionáltak. Csupán 4 apartman ablaka néz a belső kertre. 
Az apartmanok 2-2 szobából állnak, ezért kiválóan alkalmasak családok elhelyezésére. Légkondi-
cionált éttermünk, a Kék Duna étterem 110 fő befogadására alkalmas, panoráma éttermünk pedig 

további 50 fő kiszolgálását teszi lehetővé. 

Felépítettük az ókori római wellness gondtalan és egészséges világát!  
Római stílusú falaink között az alábbi szolgáltatásokat találják:

Úszómedence: A medence 18 méter hosszú és 138 cm mély. A víz 25 fokos. Pezsgőfürdő:  
A legfelső szinten 33 fokos a víz. Az uszoda középső szinten lévő kis medencéjében a hidromasszázs 
és gejzír masszírozó hatását élvezheti. Látványelemeink automatikusan működnek, 3 perces idő-
közönként. Teabár: A méregtelenítés akkor igazán hatékony, ha megfelelő mennyiségű folyadék 
bevitellel párosul. Válasszon gyógyfüveinkből, és készítsen gyógyteát! Fogyasszon belőle kedvére 
korlátozás nélkül! Finn szauna: Segíti a szervezetünket a salakanyagoktól való megszabadulás-
ban, hatékony immunerősítő és érregeneráló hatású. Merülő-medence-Frigidárium: A szauna 
és a gőz melege után, le kell hűteni a testet, majd merülő-medence hideg vizével helyreállítjuk  
a véredények állapotát és ezzel a vérkeringést, így edzhetjük immunrendszerünket. Infraszauna:  
Az infrakabin a mélyebb rétegek méregtelenítését végzi, a sejtregenerációban és a cellulitis eltün-
tetésében játszik szerepet. Tepidárium: Langyos szauna aromaterápiával. Javasolt mindazoknak, 
akiknek egészségi okok miatt a finn szauna megviseli a szervezetüket. Gőzfürdő: A bőr felső réte-
geinek méregtelenítését idézi elő. Külső úszómedence: 5x20 méteres úszómedencénk igazi fel-
üdülés az úszni vágyó vendégek részére. Látványmedence: 7-féle látványelemmel ellátott meden-
cénk, igazi kényeztetés, a víz masszírozó hatását kedvelő vendégeink részére. Gyermekpancsoló:  
A medence napozó részéhez közel kialakított, tengerpartszerűen mélyülő gyermekpancsoló, lehe-
tőséget biztosít a csemeték biztonságos vízi pancsolásához. Napozó pavilonok: Sejtelmes han-

gulatú pavilonjaink igazi nyugalmat, pihenést biztosítanak, a hinta finom ringatózásával.







+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!



3100 Salgótarján, Medvesi u. 9. Tel.: +36-32/898-016 Fax: +36/32-898-016

hotel@medves.hu http://hangulat.medves.hu

HOTEL MEDVES HANGULATSZÁLLÓHOTEL MEDVES HANGULATSZÁLLÓHOTEL MEDVES HANGULATSZÁLLÓ
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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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www.balneum.hu

Tisza Balneum Thermal Hotel****, Tisza-tó H-5350 Tiszafüred, Húszöles út 27.  
E-mail: reser vation@balneum.hu Telefon: +36 (59) 886 200

É 
lje át testközelből a Tisza Balneum Thermal Hotel **** vendégeként az őszi 

színekben pompázó Tisza-tó vadregényes világát és töltsön kollégáival 
egy kellemes estét kandallónknál forralt bort és fahéjas almát ízlelgetve.

Adrenalinban és aktív élményekben gazdag, Magyarországon egyedülálló 
csapatépítő játékokkal fogadjuk Önöket megújult kalandszigetünkön és 
szállodánk kikötőjében. Építsen csapatot a Tisza-tó vadregényes holtágain 
csónaktúrás kirándulások alkalmával!  

Várjuk Önt az Arthitectural Magazin által megszavazott világ tíz legcso-
dálatosabb medencéjének egyikével, és hazánk legizgalmasabb vízi vilá-
gával. A rendezvényekre érkező vendégeket egy 200 fős, és egy  120 fős 
szekcionálható terem, 150 személyes étterem, és 100 fős tóparti panorámás 
terasz fogadja. Emellett mesterszakácsaink a nemzetközi konyha kínálata 
mellett, ínycsiklandó helyi specialitásokkal nyűgözik le az ide látogatókat. 

18 hektáros ártéri szigeten, a Kalózsziget Kalandparkban kalózos temati-
kájú csapatépítő programjainkon a résztvevőket visszarepítjük azokba az 
időkbe, amikor féllábú és kampókezű kalózok hajóztak a hét tengeren…

Legyen részese egy különleges, adrenalinban gazdag csapatépítő játéknak 
ahol egy rejtélyes ártéri szigetről szabadulhat ki csapatuk. 

Kutasson kollégáival Féktelen Fred Kapitány kincsei után! Induljon a ver-
senyfutás az idővel egy kincses térkép segítésével és hajsza az áhított kin-
csért. 

Nyugalom és béke – feltöltődés munka közben is – a harmónia szigetén. 
A Tisza Balneum Thermal Hotel **** különleges környezet kínál, különleges 
alkalomra. 

A háborítatlan természet varázslatos szépsége
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Korshak Kft. | Szekeres József Konferencia- és Rendezvényközpont
H-2440 Százhalombatta, Szent István tér 12.
Tel.: +36 70 394 2440     Fax: +36 23 540 511

radler.csaba@korshak.hu
www.szekereskrk.hu

a minőség és elegancia nem kérdés, budapesttől pár lépés, szekeres!

www.SzeKeReSKRK.Hu


