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www.karos-spa.hu • www.eventhotel.hu

Karosinvest Zrt. - Hotel Karos Spa++++superior

8749 Zalakaros, Alma u. 1. • corporatesales@karos-spa.hu

Konferencia, rendezvény
Wellness élményekkel...

Hotel Karos Spa++++superior, ahol a munka felüdülés

•  könnyű megközelíthetőség
•  kényelmes elhelyezés: 300 Spa Superior szoba
•  kikapcsolódás a munka után: Spa Uszoda és Szaunavilág 1000 m2 vízfelülettel
•  kényeztetés felsőfokon: Harmónia Spa Wellness több mint 100 kezeléssel
•  175 kültéri parkolóhely és 80 parkolóhely a mélygarázsban
•  változatos helyszínek
•  300 fő befogadóképességű, osztható konferenciaterem, szekció és különtermek szeparáltan 
 a közös vendégterektől
•  helyszíni koordináció: profi , tapasztalt háttércsapat

EGYEDI, CÉGRE SZABOTT RENDEZVÉNY-, TRÉNING- ÉS DOLGOZÓI AJÁNLATOK!



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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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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RefeRenciák:

Nagykövetségi kiállítások

Divatbemutatók 
• Ed Hardy, és Paco Chicano  

kaliforniai márkák magyarországi bevezetése  
• Manier haute-couture • Louis Vuitton

Filmezés
• Steven Spielberg: Berlin, és további filmek

Kiállítások
• Aranycsapat • Finnagora Finn Kulturális  

Intézet kiállításai

Rendezvények

A 150 m2-es café Opera rendezvényterem Opera felőli központi bejárattal, valamint Hajós és Lázár utcai boltíves portálajtóval rendelkezik. 
A 130 m2-es üzlettér mellett galériák és egyéb helyiségek 38 m2-en állnak rendelkezésre.  

Parkolás: Andrássy úton és környékén, továbbá a közelben éjjel-nappali parkolóházak elérhetők.

Az Operaháznál elhelyezkedő Café Opera sarki rendezvényterem építészeti  
örökségvédelmi sétáló utcákkal övezett területen található

A helyiség igény szerint berendezhető.

Válassza most kedvezményes áron rendezvénye helyszínéül!

Café Opera rendezvényterem – Budapest VI., Hajós utca 12.  
Telefon: +36-30-998-6888, info@cafeopera.hu

R e n d e z v é n y t e r e m
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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

ÜdvözöljÜk a fedélzeten...

Különleges rendezvényhelyszín
több mint 10 éve
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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
♦ Wellness & Fitness központtal rendelkezik

Nálunk a konferencia is élmény

A HOTEL.DE ALAPJÁN 
A NÉMET ÜZLETI UTAZÓK KÖRÉBEN 

LEGTÖBBET FOGLALT SZÁLLODA 
KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN*

*2013-as eredmények alapján.
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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 ínyenc magyar konyhájában szem előtt 
tartjuk gasztronómiai örökségünket, keresve az új inspirációkat. 
Új és újragondolt ételek vannak beépítve a kínálatba, csúcsminő
séget 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 30 543 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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  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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További információkat weboldalunkon talál, ahol ajánlatot is kérhet. Írja be a „kedvezménykód” mezőbe 
az EXKLUZÍV szót és 10 % engedményt biztosítunk bármely termünk bérleti díjából!

Elérhetőségek: 1133 Bp., Váci út 92. | www.jarl-konferenciakozpont.hu | +36 1 2371251
Rendezvényszervezés: Miseta Georgina | georgina.miseta@kinnarps.hu | +36 30 397 7817

Ha unja az átlagos rendezvényhelyszíneket, és modern, kényelmes, jól megközelíthető helyszínt keres, próbálja ki 
skandináv rendezvényközpontunkat! Három, luxus minőségű bútorokkal és modern technikával felszerelt, világos 
terem (190, 48 és 39 m2), és mintegy 500 m2 közösségi tér áll vendégeink rendelkezésére.

Jarl Konferencia- és tréningközpont
Modern, skandináv luxus, inspiráló, ergonomikus és környezetbarát környezet

tréning meeting - tárgyalás

workshopokteljes körű felszereltség

konferencia - előadás
változatos ételkínálat

videokonferencia
tetőkert



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.



Állandó ingyenes programok

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

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

Céges rendezvények

partnertalálkozók, sajtótájékoztatók, év végi rendezvények 
/karácsonyi vacsorák/, exkluzív díszétkezések, munka
ebédek és vacsorák, bor és pálinkakóstolók, borvacsorák

CsalÁdi rendezvények

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

tökéletes helyszíne!

110 éves múlt, megújult külsô

Budapest egyik leggazdagabb múlttal rendelkező,
110 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

email: sales@matyaspince.hu 
www.matyaspinCe.eu
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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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+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.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 

  
 

                                         

 

 


