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A HOTEL ÐLORIUS MAKÓ**** 
SZEPTEMBERBEN NYITOTTA 
MEG KAPUIT A BELVÁROS-
BAN, A HAGYMATIKUM FÜR-
DŐ MELLETT.
A Hotel ★lorius art deco ihlette exkluzív közösségi 
terei különféle események nem mindennapi helyszí-
néül szolgálhatnak: 
- Borkóstoló a tágas, gasztronómiai külön- 
legességeket kínáló elegáns étteremben. 

- Előadás a stílusos konferenciateremben.
- Laza hangulatú party a Panoráma tetőteraszon. 

Az élményeket a ★lorius és a Hagymatikum fürdő 
wellness szolgáltatásai emelhetik még magasabb 
szintre.

6900 MAKÓ,  
CSANÁD VEZÉR TÉR 2. 
TEL: +36 62 511 060  
FAX: +36 62 511 069 
E-MAIL: INFO@GLORIUS.HU  
WWW.GLORIUS.HU

STÍLUS  
AZ ALFÖLD  
SZÍVÉBEN





M A N A G E D  B Y

Ahogy a szállodának otthont adó Tisza-tó, úgy a Tisza Balneum Hotel 
szolgáltatásai is szezonról szezonra változatos arcukat mutatják, legyen szó 
néhány napos családi pihenésről vagy akár egy 200 fős konferenciáról.

Ezen az egyedülálló helyszínen épített szálloda a legkülönfélébb eseményeknek 
ad otthont időről időre, folyamatosan fejlődő körülmények között az év bármely 
szakában.

Részletek és további információk: www.balneum.hu/rendezveny

RENDEZVÉNYHELYSZÍN 2015

Elragadó élmények a mesebeli Tisza-tónál

Tisza Balneum Thermal Hotel 
Konferencia és Wellness Központ
H-5350 Tiszafüred, Húszöles út 27. 
Tel.: +36 59 886 200 |  Fax: +36 59 886 205 
www.balneum.hu • info@balneum.hu

• Szakmai konferenciák, workshopok és kiállítások

• Csapatépítő programok Tisza-tavi kalandokkal

• Esküvők Európa egyik legszebb naplementéjénél

• Különleges gasztronómiai események, bor- és pálinkakóstolók
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Helyet adunk 

      az élményeknek!

Bodor Major Lovas- és Szabadidőpark

2021 Tahitótfalu, Szentendrei-sziget, Hrsz. 091., GPS: N47°46’ – E19°

Tel: +36-26-585-005 / Fax: +36-26-585-006 / Mobil: +36-30-544-2233

info@bodormajor.hu / www.bodormajor.hu

helyszín

program

szállás 
vendéglátás
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Ki hinné, hogy az alföldi táj legalább annyi szépséget és romantikát rejt, mint a zordon 
hegyvidék? Pedig ez így igaz — pláne ha még gondoskodunk is róla… Szervezze konfe-
renciáját, továbbképzését és csapatépítő hétvégéjét Kiskunhalasra, a Csipke Városába.

Aki idejön, a színvonalas kiszolgálás során megkóstolhatja a hagyományos ételeket és a 
díjnyertes kunsági borokat. Itt varrják a híres halasi csipkét, erre száguldoztak hajdan 
a betyárok is. Tavaink pedig, mint megannyi homoki tengerszem várják a vendéget.

Élje át a magyar alföld romantikáját, frissüljön fürdőinkben és túrázzon a pusztán! 

Háromcsillagos színvonalú szálloda, saját étterem és wellness részleg, szaunák, 
spinning, konferenciaterem, masszázs (fotelek és masszőrök), őrzött parkoló, lift. 

Elhelyezés: 1-2-3 ágyas, erkélyes szobákban. Büféreggeli, ebéd és vacsora a ’la carte 
ill. menü, 24 órás portaszolgálat. Idegenvezetés, kerékpárkölcsönzés, teljes prog-
ramszervezés, konferencia személyzet. Német és angol nyelvi segítség.

Konferencia, céges tréning  
plusz nagy kalandok a Kiskunságban

Csipke Hotel, Kiskunhalas

Csipke Hotel
6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 16.
77/421-455  •  recepcio@csipkehotel.hu  www.csipkehotel.hu

lovas kocsis túra
✻

borkóstoló  
jeles borász vezetésével

✻

medence parti
✻

íjászat és tóparti akadályverseny
✻

paintball moderátorral
✻

városnézés extrákkal
✻

zenés party hajnalig

Kirándulások és programok:

180 fős, szekcionálható konferenciaterem, valamint kisebb tárgyalók
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9027 Győr, Nagysándor J. u. 31. 
  telefon: +36 96 815 981 • e-mail: meeting@etoparkhotel.hu

www.etoparkhotel.hu 

 Nyugat-Magyarország piacvezetõ rendezvényhelyszíne

 High-end rendezvénytechnika

 Teljes körû rendezvényszervezés

 Exkluzív környezet a10 fõs vacsorától a 400 fõs rendezvényig

 Gasztronómiai fogások mesterfokon 

 Wellness- és fitnessközpont

 Könnyû megközelíthetõség és ingyenes parkolás

Együttmûködõ partnerünk  
az Audi Aréna Gyõr.

Nálunk a konferencia is élmény

O P E R A T E D  B Y
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Luby Interaktív Kastélymúzeum  
és Antik Rózsák Kertje

• Magyarország legnagyobb zenélő rózsakertje •

• rózsa különlegességek, ritkaságok •

• elegáns konferenciaterem, extra felszereléssel •

• céges csapatépítő játékok •

• pálinkakóstolóval egybekötött vacsoraestek •

• ideális helyszín rendezvények, konferenciák számára •

• interaktív játékok több teremben,  
nagyobb csoportoknak programcsomag •

• Szatmár legromantikusabb esküvő helyszíne •

• Erdélyi Tibor fafaragó művész állandó kiállítása •

• étterem, kávézó, kastély specialitások:  
rózsaszörp, Lubylé, rózsa-sütemény •

• szabadtéri színpad, látványkonyha,  
játszótér, épített park •

• teljeskörűen akadálymentesített kert •

• kerékpár bérlés •

Luby-kastély
4922 Nagyar, Petőfi Sándor u. 6.

www.luby.hu   .   info@luby.hu   .   facebook.com/lubykastely
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Ajánlatkérés, érdeklődés: info@haromhattyu.hu; Tel.: 84/340 644

Szeretettel várjuk régi és új Vendégeinket!

n  Kávészünet bekészítés (Kávé, ásványvíz, pogácsa)  650,- Ft
n  Italcsomag (8 órás időtartamban sör, bor, üdítő, ásványvíz, kávé)  3.500,- Ft / fő

n  Konferenciaterem-használat (30-80-
120 fős), technikai felszerelés biztosítása 
térítésmentesen a rendezvény ideje alatt 
(vetítővászon, projektor, flipchart)

n Ingyenes WIFI a szálloda egész területén

n  Zárt, kamerával megfigyelt parkoló 
térítésmentes használata

n Wellness részleg használata korlátlanul
n Sportpályák térítésmentes használata
n Bálterem használata esti rendezvényhez.

Megrendelésre, térítés ellenében balatoni borkóstoló, pálinkakóstoló, élőzene, Karaoke party, 
műsorok, csapatépítő program a Zamárdi Kalandparkban, vitorlázás, hajókázás, Nordic Walking 
csapatépítő túra, Paintball, bobpálya és kalandpark Balatonbogláron, zenés-táncos csapatépítés.

AKCIÓ! 2 éjszakás, félpanziós (reggeli, 3 fogásos vacsora) foglalás esetén az ár  
14.850,- Ft / fő helyett 12.000,- Ft / fő

n  Szállás kétágyas elhelyezéssel, reggelivel  5.725,- Ft / fő / éj
n  Szállás egyágyas elhelyezéssel, reggelivel  8.037,- Ft / fő / éj
n  Szállás pótágyon történő elhelyezéssel, reggelivel  3.630,- Ft / fő / éj
n  Ebéd (3 fogásos)  1.700,- Ft / fő
n  Ebéd (svédasztalos)  2.200,- Ft / fő
n  Vacsora (3 fogásos)  1.700,- Ft / fő
n  Vacsora (svédasztalos)  2.200,- Ft / fő
     Jó idő esetén bográcsozás, szalonnasütés vagy grillezés igény szerint.

Csapatépítés a Balatonnál 2015
A Hotel Három Hattyú*** akciós ajánlata  

hétköznapra és hétvégékre
(kiemelt hétvégéken felár ellenében foglalható)
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  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
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Buda központi részén elhelyezkedő szállodánk egyedülálló üvegfalú különterme  
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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+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!



További információ és szobafoglalás: 
MTA Üdülési Központ    Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő 

  H-1051 Budapest Nádor u.7.      H-2177 Erdőtarcsa, Petőfi út 1. 
  Tel./fax: (36-1) 4116 227, (36-1) 4116 270     Tel./fax: (36-32) 478 050 
  E-mail: marketing@udulo.mta.hu           E-mail: erdotarcsa@udulo.mta.hu 

www.udulo.mta.hu 

MTA Üdülési Központ  
ERDŐTARCSAI AKADÉMIAI ÜDÜLŐ 
Rendezvények főúri környezetben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A barokk stílusban épült egykori Szentmiklóssy-Kubinyi-kastély impozáns épületében korhű bútorokkal 
berendezett szobák, reprezentatív kialakítású közösségi terek várják az igényes környezetben csendes, nyugodt 
pihenést, kikapcsolódást, családias vendéglátást kedvelő vendégeket. 

Az elegáns, családi és céges rendezvények lebonyolítására is alkalmas étterem és rendezvény-terem, valamint 
a hangulatos terasz ideális helyszínt kínál esküvők, keresztelők, évfordulók megrendezésére, bankettek, 
munkaebédek, „fehérasztal melletti” megbeszélések, tárgyalások, kisebb céges meetingek megtartására. 

A 3 hektáros kastélyparkban rózsalugassal, szökőkúttal övezett sétautak, szalonnasütő-, és grillező hely, 
kivilágítható sportpálya, mini-golf pálya, szabadtéri medence segíti a szabadidő változatos eltöltését, az aktív 
kikapcsolódást. A kastély parkja és terasza ideális helyszín szabadtéri programok megrendezésére, esti grillezésre, 
borkóstolásra is. 

További információ és szobafoglalás: 
MTA Üdülési Központ    Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő 

  H-1051 Budapest Nádor u.7.      H-2177 Erdőtarcsa, Petőfi út 1. 
  Tel./fax: (36-1) 4116 227, (36-1) 4116 270     Tel./fax: (36-32) 478 050 
  E-mail: marketing@udulo.mta.hu           E-mail: erdotarcsa@udulo.mta.hu 

www.udulo.mta.hu 

MTA Üdülési Központ  
ERDŐTARCSAI AKADÉMIAI ÜDÜLŐ 
Rendezvények főúri környezetben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A barokk stílusban épült egykori Szentmiklóssy-Kubinyi-kastély impozáns épületében korhű bútorokkal 
berendezett szobák, reprezentatív kialakítású közösségi terek várják az igényes környezetben csendes, nyugodt 
pihenést, kikapcsolódást, családias vendéglátást kedvelő vendégeket. 

Az elegáns, családi és céges rendezvények lebonyolítására is alkalmas étterem és rendezvény-terem, valamint 
a hangulatos terasz ideális helyszínt kínál esküvők, keresztelők, évfordulók megrendezésére, bankettek, 
munkaebédek, „fehérasztal melletti” megbeszélések, tárgyalások, kisebb céges meetingek megtartására. 

A 3 hektáros kastélyparkban rózsalugassal, szökőkúttal övezett sétautak, szalonnasütő-, és grillező hely, 
kivilágítható sportpálya, mini-golf pálya, szabadtéri medence segíti a szabadidő változatos eltöltését, az aktív 
kikapcsolódást. A kastély parkja és terasza ideális helyszín szabadtéri programok megrendezésére, esti grillezésre, 
borkóstolásra is. 



Az Munkácsy Hotel kiváló helyszíne lehet cége konferenciáinak, 
csoportos üzleti megbeszéléseinek, illetve előadások megtartásá-
nak. Termünk felszereltsége a legteljesebb mértékben megfelel a 
kor követelményeinek, konyhánk pedig a magas színvonalú vendég-
látást biztosítja rendezvényeihez, legyen szó ültetett három- vagy 
négyfogásos menüajánlatokról vagy bőséges svédasztalos étkezé-
sekről, chefünk és csapata garantáltan elkápráztatja vendégeinket.

Egyedi árajánlatkérésére néhány órán belül pontos választ adunk.

A tökéletes helyszín mellett az alábbi technikai eszközöket biztosít-
juk megrendelőinknek:

Beépített technikai eszközök: • szállodánk egész területén elérhető 
Wi-Fi • hangosítás • projektor • vetítővászon Hordozható technikai 
eszközök: • projektor • vetítővászon • flipchart • hangosítás • CD, 
mp3, DVD

Munkácsy  Hotel Wellness és Konferencia · Békéscsaba,  Kórház  utca  4. · Telefon:  +36-66/322-376 · E-mail:  info@munkacsyhotel.hu

A Hotel Munkácsy adottságai révén egyszerre lehet 
exkluzív és családias színtere egy emlékezetes eskü-
vőnek. Az akár 150 fős eseményhez a 190 m2-es a kon-
ferenciaterem, valamint a 160 m2-es, 90 fős étterem áll 
rendelkezésre. Az élményeket a Munkácsy Hotel well-
ness szolgáltatásai emelhetik még magasabb szintre. 
Egy esküvő minden ember életében az egyik legna-
gyobb ünnep. Ahhoz, hogy ezt így is éljük meg, alapos 
és professzionális előkészületekre van szükség. 

A Munkácsy Hotel komplex esküvői szolgáltatást kínál:

Különböző típusú helyszínek: szabadtéren, beltérben.

• Catering • Teljes esküvői dekoráció: virág, asztal-
díszítés • Installációk biztosítása • Fotó, videó készí-
tés • Zene, hangtechnika • Torta

A Munkácsy Hotel exkluzivitása és szolgáltatásai révén egyaránt  
tökéletes választás lehet családi és céges rendezvények helyszíneként

Rendezvények

Céges rendezvények Esküvő

Munkácsy Hotel 1_1.indd   1 2015.08.19.   15:46





Sikerrel indult a Duna első gasztrohajója
PANNÓNIA BOAT

GASTROBOAT OF THE DANUBE

Azon már korábban is töprengtek, hogy 
jelenhetnének meg a SVÉT-hez tartozó 
éttermek állandó jelleggel Budapesten, és 
erre keresve sem lehet jobb megoldást 
találni, mint a Dunát - amely szimboliku-
san összeköt különböző tájegységeket.

             www.travellina.hu

Végre van egy hely, ahol nem kell 
beérnünk a turisták elé odalökött vizes 
csikepaprikás-nokedli kombóval meg a tava-
lyi ecetes uborkával, ha egy dunai étterem-
hajón szeretnénk vacsorázni: 
egész évben stílusos vidéki éttermek bizto-
sítják nekünk a lehetőséget, Budapesten.

                 ketcicakonyhaja.blog.hu

Info: www.pannoniahajo.hu • Foglalás: +36 70 411 00 11



www.hotel-residence.hu

Csoportos értékesítés: +36 84 506 842  | E-mail: info@hotel-residence.hu

Cím: H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49.

LEGYEN MINDIG
A LEGJOBB HELYEN
A LEGJOBB ÁRON!

• Siófok - Budapesttől 100 km
• 57 légkondicionált szoba
• 7 konferencia- és szekció terem
• A la carte és svédasztalos étterem
• 700 m2 wellness részleg
• Balaton-parti csapatépítő programok

www.hotelozon.hu
Csoportos értékesítés: +36 84 506 842  | E-mail: info@hotelozon.hu

Cím: H-3233 Mátraháza

• Mátraháza - Budapesttől 80 km
• Lélegzetelállító panoráma a Kékestetőre
• 79 légkondicionált szoba
• 8 db konferenciaterem 
• A la carte és svédasztalos étterem
• 1000 m2 wellness részleg
• 3,2 hektáros ősfás sport- és szabadidőpark
• Játékterem: bowling, biliárd, csocsó
• Outdoor programok 

ÉLMÉNYEKBEN
CSÚCSON VAGYUNK!



S 
árrétudvari nyugodt, csendes település, ahol egy 

merészet álmodó család alázatos munkájaként szü-
letett meg a Sárréti Pegazus Lovarda és Vendégház. 
A vendégkönyvbe írt sok-sok dicsérő mondat között 
ott egy lélekemelő gondolatsor a Madarász utcai on-
kológiai osztály gyógyult gyermekeinek és kísérői-
nek tollából. Magyarázatot Kádár Gyuláné Icától, a 
lovarda és vendégház tulajdonosától kapunk: 

– Hosszú történet a miénk. Falusi gyerekként nőt-
tem fel, szüleim parasztemberek voltak, édesapám 
lovakat is tartott. Fiam és a Lányom, aki többszörös 
országos bajnok díjlovaglásban, mindennapos ven-
dégek voltak nálunk, és Ildikó ott szeretett bele a 
lovakba. Amikor megörököltük az ingatlant, mint a 
vidéki élet szerelmesei, mertünk nagyot álmodni. A 
szülői ház helyére épült a vendégházunk, mellette az 

istálló, szemben pedig az országosan is egyedülálló fedett lovarda.

n Vendégházukat látva, kiválóan ötvözték a hagyományokat és a mo-
dern kor igényeit.

– A legfontosabb szempont az volt, hogy a szállás a hamisítatlan falusi kör-
nyezetet sugallja a vendégek számára, amelyben levezethető a mindennapi 
stressz, elmélyíthetőek a családi, baráti kapcsolatok, és még csapatépítésre 
is lehetőség van. Mert kinek a szívét ne melengetné meg, ha madárdalra, 
kakaskukorékolásra ébredhet, és a lovardánkban kínált aktív pihenést vá-
laszthatja? Az étkezési ellátás teljes, a vidéki „feeling” jegyében: svédasz-
talos reggeli, menüválasztásos ebéd és vacsora, bográcsozási, grillezési le-
hetőség. Olykor- főleg a gyerekek – arra is rácsodálkoznak például, hogy az 
igazi tej nem dobozból kerül az asztalra, és a tyúkok alól kiszedett tojásból fogyasztják a rántottát.

n Lovardájuk ma már ismert és elismert. Mit kap az idelátogató e téren?

– A lovarda egész évben nyitva tart. Szlogenünk egy régi arab mondás: „ A ló hátán van a földi 
mennyország.” Célunk a lovaglás, mint szabadidős sporttevékenység népszerűsítése és környeze-
tünk élővilágának megismertetése. Az oktatás minőségét talán az mutatja legjobban, hogy lovas 
egyesületünk fiataljai szinte minden versenyen az első helyen végeznek. Egyébként magam is, aki 
„civilben” könyvelőirodát vezetek, ide járok feltöltődni.

A vendégeink számára pedig olyan családias, figyelmes kiszolgálást nyújtunk, hogy sok visszaté-
rő vendégünk nyit be hozzánk azzal, „hazajöttünk”. Erre vagyunk a legbüszkébbek.

Sárrétudvariban a ló hátán van  
a mennyország

Sárréti Pegazus Lovarda és Vendégház
4171 Sárrétudvari, Damjanich u. 6. 

Telefon: 06 (30) 279-4538 · E-mail: sarretipegazus@gmail.com 
www.sarretipegazus.hu
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Check in, chill out

A resort of VAMED Vitality World

    Új, exkluzív rendezvényhelyszín Budapesten
Legyen az Ön cége az elsők között!
Új, exkluzív, 150-300 fő befogadására alkalmas gálahelyszínnel, az Aquaworld élményfürdővel  
bővült az Aquaworld Resort Budapest Congress & Conference Centre kínálata. 
Lenyűgöző trópusi díszlet, tágas terek és programlehetőségek, gasztronómiai különlegességek az 
élményfürdő hullám medencéje felett húzódó színpadon.
Bérelje ki új rendezvény helyszínünket és garantáltan beszélni fognak Önről!

Az Ön sikere a mi élményünk, s egyben az Ön élménye a mi sikerünk!

További információ és ajánlatkérés:

Aquaworld Resort Budapest
cím H-1044 Budapest, Íves út 16.
telefon +36 1 2313 628 | +36 1 2313 630 
email event@aquaworldresort.hu
www.aquaworldresort.hu


