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Siófok négycsillagos szállodái tökéletes helyszínt biztosítanak több napos konferenciák, értekezletek, sajtótájékoztatók, képzések és tréningek lebonyolításához.
A város legfőbb természeti kincse a Balaton, 17 km
hosszú partszakaszával meghatározó szerepet tölt be
Siófok mindennapjaiban. A Balaton-parti város a konferenciák ideje alatt itt tartózkodó vendégek számára ideális kikapcsolódási- és programlehetőséget nyújt
az év bármely időszakában.
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The 4-star hotels of Siófok serve as perfect locations
for conference series, meetings, forums, coaching
programs and trainings. The greatest natural treasure
of the city is without doubt Lake Balaton. With its 17
km long shoreline, it has a crucial role in the everyday
life of Siófok. The lakeside offers ideal recreational
activities and opportunities throughout the whole year
for the guests staying here during these events.

HOTEL AZÚR
WELLNESS
ÉS KONFERENCIASZÁLLODA
8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c
+36 84 501 400

info@hotelazur.hu

www.hotelazur.hu

Hazánk egyik legnagyobb szállodai konferencia kapa- Hotel Azúr Siófok, one of the largest four star hotels of
citásával a Hotel Azúr mind az egyéni vendégek, mind the Balaton region, and largest conference centres of
a rendezvények kedvelt célpontja. A Hotel Azúr **** Hungary, is equally attractive to those wishing to relax
mediterrán stílusú épületében, 222 légkondicionált, and business travellers. The wonderful Mediterranean
erkélyes szoba áll a vendégek rendelkezésére, amely- style hotel, situated in three buildings, is open to guests
ből 148 szoba 2016 és 2017 tavaszán teljes mérték- all year round with 222 air conditioned balconied
ben felújításra került. Az Olive Garden Étterem meg- rooms equipped with extras. After a 2-year renovation,
újult, modern stílusú, svédasztalos étkezést biztosít, 148 rooms are now completely refurbished. The hotel’s
az Opus Bistro pedig az ötfogásos menüválasztásos also recently renovated Olive Garden is a modern
gourmet vacsorák helyszíne. A Hotel Azúr ***** Pré- restaurant offering buffet meals. For those looking for
mium a Balaton első ötcsillagos hoteleként várja a lu- five-course served dinners, the Opus Bistro is a great
choice. Hotel Azúr ***** Prémium, the first five-star
xus szerelmeseit.
hotel of the Balaton region offers luxury to its guests.

MARBELLA I-II.
IBIZA I-II.

TOSCANA I-II.

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 3,21– 4,19 m
• szélesség: 17,4 m
• hossz: 33,56 m
• beépített vetítővászon:
400 × 225 cm
• bejárati ajtók: 3 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 3,21– 4,19 m
• width: 17,4 m
• length: 33,56 m
• built-in projection
screen: 400 × 225 cm
• entrances: 3

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 600 fő
• iskolapados: 300 fő
• U-alak: 100 fő
• vacsora asztalos: 290 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 600 people
• classroom: 300 people
• U-shape: 100 people
• dinner table: 290 people

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 3,1 m
• szélesség: 12,5 m
• hossz: 12 m
• beépített vetítővászon:
280 × 210 cm
• bejárati ajtók: 3 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 3,1 m
• width: 12,5 m
• length: 12 m
• built-in projection
screen: 280 × 210 cm
• entrances: 3

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 220 fő
• iskolapados: 100 fő
• U-alak: 50 fő
• vacsora asztalos: 50 fő

SETUP OPTIONS

• auditorium: 220 people
• classroom: 100 people
• U-shape: 50 people
• dinner table: 50 people

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 2,7 m
• szélesség: 9,9 m
• hossz: 13,1 m
• beépített vetítővászon:
180 × 180 cm
• bejárati ajtók: 1 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 2,7 m
• width: 9,9 m
• length: 13,1 m
• built-in projection
screen: 180 × 180 cm
• entrances: 1

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 100 fő
• iskolapados: 60 fő
• U-alak: 35 fő
• vacsora asztalos: 60 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 100 people
• classroom: 60 people
• U-shape: 35 people
• dinner table: 60 people

A szekciótermek, tárgyalók természetes fénnyel rendelkeznek, kis létszámú megbeszélések, tréningek ideális, nyugodt helyszínei.
A szekciótermek száma: 4 db. A termek befogadóképessége széksorosan: 10, 15, 25 fő.

Smaller meeting rooms with natural daylight, perfect
for small quiet meetings of 5 –25 guests.
Number of meeting rooms: 4. Capacity of the rooms
with rows of chairs: 10, 15, 25 people.

CATERING SZOLGÁLTATÁS
• kávészünetek
• finger food
• büféétkeztetés
• 3–4–5 fogásos tányérszervizes vacsora
• á la carte fogyasztás

CATERING SERVICES
• coffee breaks
• finger food
• buffet meals
• 3–4–5 course service dinner
• á la carte consumption

CATALONIA

A Hotel Azúr Szállodakomplexum részeként üzemelő, The Azúr Event Center, which is part of the Hotel
kellemes balatoni környezetben található, különleges Azúr complex, is located in a pleasant Balaton
teremadottságokkal rendelkező „Azúr Rendezvény- environment with special meeting facilities and can
központ” egyedülálló helyszíne lehet konferenciáknak, be an exceptional venue for conferences, trainings,
tréningeknek, kiállításoknak és kulturális események- exhibitions and cultural events. The size, variability
nek. A termek változatos nagysága, variálhatósága és and modern technical equipment of the meeting
modern, beépített technikai felszereltsége lehetővé rooms enables wide range of events to be held from
teszi az események széles palettájának lebonyolítását, trainings with just few participants to conferences of
a kis létszámú tréningektől a kiállítással egybekötött hundreds of people linked with exhibitons.
több száz fős kongresszusokig.

CE PLAZA HOTEL
8600 Siófok, Somogyi Bacsó út 18.
+36 84 696-090 | +36 84 696-092

szobafoglalas@cehotels.hu

www.ceplazahotel.hu

Siófok egyik gyöngyszeme, a csendes, zöldövezeti kör- CE Plaza Hotel**** the newest jewel of Siófok
nyezetben fekvő CE Plaza Hotel **** egész évben vár- welcomes its guests throughout the whole year. The
hotel's 91 rooms and apartments provide the hassleja vendégeit.
A szálloda 91 szobával és apartmannal rendelkezik, free environment for relaxation near the city centre,
karnyújtásnyira a vízparttól, a megújult Fő tértől, a be- not far from the waterfront, the renewed main square
vásárlási és szórakozási lehetőségektől. A szálloda szo- and the shopping and amusement facilities but still in
bái légkondicionáltak, a kényelmet minibár, laptop mé- a green area.
The rooms offer a homey atmosphere. All rooms are
retű széf és ingyenes internet hozzáférés biztosítja.
A szobák felszereltsége: LCD televízió, telefon, kád air-conditioned and have a minibar, a laptop-sized safe
and free internet access. All rooms are equipped with
vagy zuhanyzó, hajszárító, törölköző.
Spa & wellness: gyermek medence, finn-infra és bio LCD television, telephone, bath or shower, hairdryer,
szauna, gőzbabin, csobbanómedence, 200 m2-es él- and towels.
ménymedence, ingyenes törölköző használat, nyug- Spa & Wellness: Pamper yourself at the Coral Wellness
Centre that offers a 200 m2 adventure pool with
ágyak, gyermekjátékok.
various experience elements, a children’s pool,
Finnish-, bio and infrasaunas, free towel use, loungers
and children’s toys.

ZAFIRO

DIAMANTE

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 3,4 m
• szélesség: 11 m
• hossz: 20 m
• beépített vetítővászon
• bejárati ajtók: 3 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 3,4 m
• width: 11 m
• length: 20 m
• built-in projection screen
• entrances: 3

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 220 fő
• iskolapados: 120 fő
• U-alak: 80 fő
• vacsora asztalos: 100 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 220 people
• classroom: 120 people
• U-shape: 80 people
• dinner table: 100 people

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 2,5 m
• szélesség: 5 m
• hossz: 6 m
• bejárati ajtók: 1 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 2,5 m
• width: 5 m
• length: 6 m
• entrances: 1

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 22 fő
• iskolapados: 16 fő
• U-alak: 16 fő
• vacsora asztalos: 20 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 22 people
• classroom: 16 people
• U-shape: 16 people
• dinner table: 20 people

CATERING SZOLGÁLTATÁS
• kávészünet
• kávészünet kiegészítve aprósüteménnyel,
gyümölccsel, szendviccsel
• szűkített svédasztalos ebéd
• normál svédasztalos ebéd
• svédasztalos vacsora

A SZEKCIÓTERMEK
SZÁMA: 2 db
A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 2,5 m
• szélesség: 16 m
• hossz: 8 m
• bejárati ajtók: 2 db

NUMBER OF
MEETING ROOMS: 2
DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 2,5 m
• width: 16 m
• length: 8 m
• entrances: 2

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 120 fő
• iskolapados: 80 fő
• U-alak: 50 fő
• vacsora asztalos: 70 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 120 people
• classroom: 80 people
• U-shape: 50 people
• dinner table: 70 people

CATERING SERVICES:
• coffee breaks
• c offee break with small cakes,
fruits and sandwiches
• small buffet lunch
• normal buffet lunch
• buffet dinner

SZEKCIÓTEREM

A szállodában 4 különböző méretű terem várja a kon- The hotel provides 4 different size rooms and halls for
ferenciák szervezőit, résztvevőit. A klimatizált termek organizers and participants of conferences.
minden igényt kielégítő technikával felszereltek: kor- The air-conditioned rooms are equipped with all the
látlan vezeték nélküli internet, projektor, beépített és necessary amenities: unlimited wireless internet,
mobil vetítővászon, flipchart tábla, hangosítás mikro- projector, built-in and mobile projection screen, flipchart
fonnal, természetes fény és árnyékolás, szekcionálha- board, microphone amplification, natural light and
tóság. Előzetes egyeztetés alapján a rendezvény idejé- shading, and separability. Upon request, technical
support is provided for the duration of the events.
re technikai támogatás biztosítása igényelhető.

MALA GARDEN HOTEL

SUPERIOR

8600 Siófok, Szent István sétány 1.
+36 84 510-980

info@malagarden.hu

www.malagarden.hu

A Mala Garden Hotel és Étterem harmónikus építésze- The harmonious architecture and unique interior
ti kialakításával és egyedi belsőépítészeti hangulatá- atmosphere of Mala Garden Hotel and Restaurant
val különleges élményt nyújt vendégei részére. Illatok, Siófok offer an exclusive experience to the guests.
ízek, szemet gyönyörködtető látvány – itt minden ér- Scents, flavours, beautiful views – they make sure to
zékszervünkre egyszerre hatnak. A Mala Garden étte- indulge all your senses. The fusion cuisine of Mala
remben megtalálhatók a magyar, a mediterrán és az Garden Restaurant features Hungarian, Mediterranean
and Asian delicacies.
ázsiai konyha remekei.
A főépület földszintjén elhelyezkedő Mandara Café & To try some of their very own confectionery specialties,
Lounge-ban saját készítésű cukrászkülönlegességeket visit Mandara Café & Lounge on the ground floor of
kínálnak. A hotelhez tartozó, a Balaton fölé benyúló the Main Building. To ensure an exclusive beach
privát napozóterasz a nyári időszakban exkluzív stran- experience to its guests, the hotel builds its own private
dolási helyszínként szolgál a szálloda vendégei részé- sun terrace reaching over the water every summer.
re. A Mandara Café & Lounge egész évben nyitva tart Mandara Café & Lounge operates all year round as
kávézóként, illetve cukrászdaként, a nyári hónapokban a café and confectionery, additionally offering a light
pedig könnyed mediterrán étlappal is várja a vendége- Mediterranean menu in summertime. Their panoramic
ket. A balatoni panorámás wellness részlegen tágas él- wellness facilities feature a spacious pleasure pool
ménymedence, és himalájai sótéglával kialakított sza- and saunas with Himalayan salt bricks. The relaxing
unavilág várja vendégeit. A pihenést thai masszőrők experience is made complete with a special selection
által végzett masszázsok teszik teljessé. A Mala Gar- of available massages, including oriental massages
den szlogenje a kedvesség mellett: “Luxus, Design, Har- done by authentic Thai massage therapists. Beyond
mónia” jól összefoglalja mindazt a Mala Garden érzést, kindness, the motto of Mala Garden Hotel Siófok is:
“Luxury, Design, Harmony” – perfectly summarising the
amit bárki tapasztal, aki ellátogat ide.
feeling every Mala Garden guest experiences.

KYIRA

Exkluzív, klímatizált, mesterséges megvilágítással rendelkező konferenciaterem, kisebb zártkörű rendezvényekre, prezentációkra akalmas, ahol bensőséges
nyugodt légkör biztosított, akár már 5 főtől igénybe
vehető. A terem alapterülete 50 m2, hozzátartozik egy
külön nyíló mosdó. A konferenciák lebonyolításához
igénybe vehető vetítővászon, flipchart tábla és projektor. A terem a legmodernebb Samsung konferenciatechnikával, virtuális rajztáblával, érintőképernyős óriás monitorral (140 cm) felszerelt. A monitor alkalmas
vezetékes vagy vezeték nélküli-tablet, telefon segítségével prezentációk megtartására.

CATERING SZOLGÁLTATÁS
• kávé
• tea
• üdítő
• ásványvíz
• pogácsa, édes sütemény
• gyümölcs

Exclusive, air-conditioned, artificial lighting conference
room with an intimate, stressfree atmosphere,
recommended for smaller, private events and
presentations, available for a group of 5 or more. The
Floor area is around 50 m2 with a separate bathroom.
For the conferences, they provide a projection screen,
a flipchart and a projector. The conference room is
equipped with a state of the art Samsung conference
room technology, a virtual whiteboard and a giant
(140 cm) touchscreen.

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 2,6 m
• szélesség: 4,68 m
• hossz: 9 m
• bejárati ajtók:
1 db dupla ajtó

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 2,6 m
• width: 4,68 m
• length: 9 m
• entrances:
1 double door

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 30 fő
• iskolapados: 20 fő
• U-alak: 20 fő
• vacsora asztalos: 20 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 30 people
• classroom: 20 people
• U-shape: 20 people
• dinner table: 20 people

CATERING SERVICES:
• coffee
• tea
• mineral water
• soft drinks
• salty and sweet cakes
• fruits

PRÉMIUM HOTEL PANORÁMA
8600 Siófok, Beszédes József sétány 80.
+36 84 510 227

event@premiumhotelpanorama.hu

www.premiumhotelpanorama.hu

A siófoki Prémium Hotel Panoráma **** az Arany- The Premium Hotel Panorama **** is situated in
parton, a városközponttól negyedórás sétatávolságra, Siófok on the Golden Coast (Aranypart), within walking
közvetlenül a Balaton partján található. A csendes víz- distance of the city center, right on the shore of Lake
parti környezet tökéletes pihenési és kikapcsolódási le- Balaton. The quiet waterfront environment is perfect
hetőséget nyújt mind a nyugalomra vágyóknak, mind for relaxation and it provides opportunity for active
az aktív pihenés kedvelőinek. A szálloda 149 szobával relaxation as well. The hotel is open all year round
és egy lakosztállyal várja az idelátogató vendégeket. Az with 149 rooms, including standard, connecting and
étterem változatos svédasztalos kínálattal, a magyar family rooms. Most rooms have a balcony, each room
és nemzetközi konyha remekeivel, valamint a kávézó has a flat-screen TV, telephone, Wi-Fi internet access,
a safe, minibar and air- conditioning.
és a terasz italkülönlegességeivel várja vendégeit.
A wellness részlegben fedett úszómedence, szauna park,
vízi élményelemekkel tarkított barlangfürdő és szezonális kültéri medence garantálja a maximális feltöltődést.

PANORÁMA

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 4 m
• szélesség: 10 m
• hossz: 24,2 m
• beépített vetítővászon:
310 × 280 cm
• bejárati ajtók: 3 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 4 m
• width: 10 m
• length: 24,2 m
• built-in projection
screen: 310 × 280 cm
• entrances: 3

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 250 fő
• iskolapados: 170 fő
• U-alak: 120 fő
• vacsora asztalos: 180 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 250 people
• classroom: 170 people
• U-shape: 120 people
• dinner table: 180 people

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 3,2 m
• szélesség: 7,5 m
• hossz: 14 m
• bejárati ajtók: 2 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 3,2 m
• width: 7,5 m
• length: 14 m
• entrances: 2

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 80 fő
• iskolapados: 60 fő
• U-alak: 40 fő
• vacsora asztalos: 70 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 80 people
• classroom: 60 people
• U-shape: 40 people
• dinner table: 70 people

Négy darab szekcióterem lehetőséget biztosít kiscsoportos foglalkozások párhuzamos lebonyolítására,
több kisebb tréning egymástól elszeparált, egyidejű
megtartására.
A technikai felszereltség igény szerint kérhető, a természetes fénnyel megvilágított termek sötétíthetőek.

CATERING SZOLGÁLTATÁS
• büféasztalos reggeli
• ebéd (szűkített büféasztalos vagy büféasztalos)
• büféasztalos vacsora vagy gálavacsora
• többféle kávészünet (szendvicses, süteményes,
csak italos)

The hotel's four meeting rooms give you the
opportunity to conduct small group sessions to
keep several smaller trainings separately and
simultaneously.
The technical equipment is provided on request. Each
room has natural light and can be shaded.
A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 2,6 m
• szélesség: 5 m
• hossz: 9,2 m
• bejárati ajtók: 1 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 2,6 m
• width: 5 m
• length: 9,2 m
• entrances: 1

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 40 fő
• iskolapados: 20 fő
• U-alak: 20 fő
• vacsora asztalos: 20 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 40 people
• classroom: 20 people
• U-shape: 20 people
• dinner table: 20 people

CATERING SERVICES
• breakfast on buffet table
• lunch on buffet table
• dinner on buffet table or gala dinner
• c offee break (with sandwiches,
pastries or fruits or only drinks)

SZEKCIÓTEREM

PRÉMIUM

A Prémium Hotel Panoráma **** megújult környezeté- The Hotel satisfies all the demands of conferences,
vel minden igényt kielégítő helyszínt biztosít konferen- seminars, trainings, meetings and other events, as well.
ciák, tanfolyamok, értekezletek, céges rendezvények, The conference rooms are equipped with the required
fogadások és ünnepségek lebonyolításához. Összeszo- modern technology and they have natural light as well.
kott, szakképzett személyzettel, szakértelemmel, vala- The conference rooms for 250 or 100 people, as well
mint modern technikai felszereltséggel járulnak hozzá as the four meeting rooms for 40 people serve as
perfect venues for different events. The restaurant
a rendezvények sikeréhez.
Termeik a legkisebb tréningektől akár a 250 fős konfe- offers a large selection of Hungarian and International
renciák befogadására is alkalmasak, természetes meg- dishes on its rich buffet table. The coffee-bar and the
világításúak, modern technikával felszereltek, részben terrace awaits the guests with refreshing soft drinks
and cocktail specialities.
légkondicionáltak.

RESIDENCE HOTEL BALATON
SUPERIOR CONFERENCE & WELLNESS
8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49.
+36 84 506 840

info@rhb.hu

www.rhb.hu

A Residence Balaton Siófok egyik legszebb szállodája, The 57-room hotel is located in a quiet and green
57 szobával, csendes kertvárosi övezetben, a Balaton suburban area in Siófok, 100 meters away from the
lakeside. Residence Balaton is home of wellness its
partjától mindössze 100 méterre.
A szálloda mottója: „Residence Balaton - a wellness ott- motto is its philosophy: you can pamper your body
hona", mert vendégeik kellemes, otthonos környezet- and soul in its pleasant and comfortable atmosphere
ben élvezhetik nemcsak a test, de a lélek kényeztetését and rejuvenate yourself. With professionality and
is. Konferenciáknak, rendezvényeknek és csapatépítő superior quality it offers the perfect venue for your
programoknak is professzionális helyszínt és superior events, conferences or teambuilding programs.
színvonalú kiszolgálást biztosít a Residence Balaton.

BALATON I-II.

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• average height
• 32 m2 floor space

TEREMBERENDEZÉS
• Tárgyaló
• U-alak: 12 fő

SETUP OPTIONS
• function room
• U-shape: 12 people

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 2,7 m
• szélesség: 10,2 m
• hossz: 19 m
• beépített vetítővászon:
290 × 202 cm
• bejárati ajtók: 2 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 2,7 m
• width: 10,2 m
• length: 19 m
• built-in projection
screen: 290 × 202 cm
• entrances: 2

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 2,4 m
• szélesség: 4,7 m
• hossz: 10 m
• bejárati ajtók: 1 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 2,4 m
• width: 4,7 m
• length: 10 m
• entrances: 1

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 150 fő
• iskolapados: 70 fő
• U-alak: 40 fő
• vacsora asztalos: 90 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 150 people
• classroom: 70 people
• U-shape: 40 people
• dinner table: 90 people

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 35 fő
• iskolapados: 30 fő
• U-alak: 20 fő
• vacsora asztalos: 32 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 35 people
• classroom: 30 people
• U-shape: 20 people
• dinner table: 32 people

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 2,7 m
• szélesség: 7,1 m
• hossz: 19 m
• beépített vetítővászon:
290 × 217 cm
• bejárati ajtók: 2 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 2,7 m
• width: 7,1 m
• length: 19 m
• built-in projection
screen: 290 × 217 cm
• entrances: 2

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 110 fő
• iskolapados: 70 fő
• U-alak: 42 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 110 people
• classroom: 70 people
• U-shape: 42 people

CATERING SZOLGÁLTATÁS
• teljeskörű catering szolgáltatás
• változatos kávészünetek
• menü és svédasztalos rendszer

CATERING SERVICES
The venue provides full catering services:
• a great diversity of snacks during coffee breaks
• lunch menu or lunch buffet

KOSSUTH

A TEREM
MÉRETEI
• átlagos belmagasság
• 32 m2 alapterület

SZEKCIÓTEREM

SZÉCHENYI I-II.

A sikeres rendezvények lebonyolításához a Residence Residence Hotel Balaton has 6 function rooms in
Balaton 6 különböző méretű és alakú konferencia- és different sizes and shapes, which are suitable for
tréning teremmel rendelkezik, melyek a 10-20 fős tré- smaller trainings or meetings for 10-20 people and
ningektől, a vezetői- vagy partnertalálkozókon keresztül larger conferences up to 150 people.
a 150 fős konferenciákig képesek az igényeket kielégíteni. The venue provides basic sound engineering. The
A rendezvények alaphangosítása a helyszínen biztosított, projectors and the screens can be used in every room.
projektor és vászon minden teremben használható, a to- All other requests need to be agreed on.
vábbi igényeket pedig egyeztetés alapján biztosítják.

SUNGARDEN WELLNESS
ÉS KONFERENCIA HOTEL
8600 Siófok, Batthyány utca 24.
+36 84 312 422

sales@hotelsungarden.hu

www.hotelsungarden.hu

Siófok központjában helyezkedik el a gyönyörű platánfa sétánnyal körülölelt Hotel SunGarden **** . A szálloda csodás parkja, színes szolgáltatáskínálata és a Balaton közelsége tökéletes lehetőséget nyújt minden
korosztály számára kikapcsolódásra, élményekkel és
energiával való feltöltődésre, cégek számára meetingek, konferenciák, csapatépítő tréningek, egyéb rendezvények megtartására.

Hotel SunGarden **** is situated on the beautiful
plane tree-lined street in the centre of Siófok. The
Hotel’s wonderful park, varied range of sevices and the
proximity of lake Balaton give a perfect opportunity for
relaxation, filling up with experiences and energy for
all ages. The hotel also serves as an excellent place to
organize meetings for companies, conferences, team
building trainings and other events as well.

PLATÁN

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 3,2 m
• szélesség: 15 m
• hossz: 19 m
• beépített vetítővászon:
290 × 400 cm
• bejárati ajtók: 1 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 3,2 m
• width: 15 m
• length: 19 m
•b
 uilt-in projection
screen: 290 × 400 cm
• entrances: 1

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 180 –250 fő
• iskolapados: 110 fő
• U-alak: 60 fő
• vacsora asztalos:
150 –180 fő

SETUP OPTIONS
•a
 uditorium:
180 –250 people
• classroom: 110 people
• U-shape: 60 people
•d
 inner table:
150 –180 people

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 3 m
• szélesség: 9 m
• hossz: 11 m
• bejárati ajtók: 1 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 3 m
• width: 9 m
• length: 11 m
• entrances: 1

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 70 fő
• iskolapados: 40 fő
• U-alak: 35 fő
• vacsora asztalos: 50 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 70 people
• classroom: 40 people
• U-shape: 35 people
• dinner table: 50 people

A SunGarden 6 szekcióterme 70 – 30 fő befogadására al- The six meeting rooms of the hotel are available for
kalmas (80 – 30 m2), igény szerint alakíthatók, berendez- 30 –70 people. They can be converted, furnished upon
hetők, amelyek mindegyike légkondicionált, természetes request. Every room have air-conditioning, natural light
fénnyel megvilágított, de sötétíthető és WIFI csatlakozás- and free wi-fi access. There is also a business centre with
sal az internet mindenhol elérhető. A business-center computer for business guests.
üzletemberek részére lett kialakítva computer sarokkal.
A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 3 m
• szélesség: 9 m
• hossz: 8 m
• bejárati ajtók: 1 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 3 m
• width: 9 m
• length: 8 m
• entrances: 1

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 40 fő
• iskolapados: 25 fő
• U-alak: 20 fő
• vacsora asztalos: 30 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 40 people
• classroom: 25 people
• U-shape: 20 people
• dinner table: 30 people

SZEKCIÓTERMEK
• Juhar terem: 36 m2
• Éger terem: 36 m2
• Tárgyaló: 30 m2

MEETING ROOMS
• Maple room: 36 m2
• Alder room: 36 m2
• Conference room: 30 m2

Technikai felszereltség: Dobogó/ színpad, pulpitus, beépített hangosítás, diaprojector, diavetítő, videó, cd-lejátszó, asztali– és cordless mikrofonok, PC projector,
írásvetítő, plazma TV, vetítővászon, flipchart, irodatechnika (ADSL, fénymásolási lehetőség, Fax, Internet, PC).

Technical equipment: podium/stage, lectern, built-in
sound system, stereopticon, slide-projector, video,
CD-player, table- and cordless microphones, PC
projector, overhead projector, plasma TV, projection
screen, flipchart, office technology (ADSL, possibility of
photocopying, fax, internet, PC).

CATERING SZOLGÁLTATÁS
• teljeskörű vendéglátás
• kávészünetek kérés szerint
• menü
• büfé
• állófogadásos étkezés
• koktélparti

CATERING SERVICES
• all inclusive catering
• optional coffee breaks
• menu-buffet
• reception
• cocktail party

KŐRIS

On the first floor, there is an elegantly furnished, airconditioned 262 m2 hall, suitable for 180 – 250 people.
Parties, wedding ceremonies, conferences or any
other events can be organized there. Upon request,
coffee breaks or meals are also available in the room.

SZEKCIÓTEREM

BALATON

A szálloda első emeletén található, 262 m2 alapterületű,
igényesen berendezett, 180 – 250 fő befogadására alkalmas, klimatizált Balaton nagyterem különböző konferenciák, fogadások, bálok, kiállítások, termékbemutatók,
esküvők megtartására egyaránt alkalmas. Belmagassága lehetőséget nyújt bármilyen dekoráció vagy díszlet
elhelyezésére. Igény esetén a teremben a kávészünetek
és az étkezések lebonyolítása is megoldható.

HOTEL YACHT
WELLNESS & BUSINESS
8600 Siófok, Vitorlás u. 12 – 14.
+36 84 696 020

info@hotel-yacht.hu

www.hotel-yacht.hu

A szálloda Budapesttől 104 km-re, a Balaton déli partján, The hotel is located on the shore of Lake Balaton,
Siófokon, közvetlenül a vitorláskikötőben helyezkedik el. Siófok. It is easily accessible by car from Budapest
70 stílusos, modern, ugyanakkor barátságos, légkondi- (104 km). They welcome their guests with 70 stylish,
cionált szobával, a’la carte étteremmel, bárral és 1000 modern, at the same time friendly rooms with air
conditioning, à la carte restaurant and a panoramic
m2-es panorámás wellness részleggel várja vendégeit.
A wellness részlegen sokrétű szolgáltatás áll a vendé- wellness section of 1000 m2.
gek rendelkezésére. 25 méteres úszómedence, gyer- The wellness section is available to the guests and
mekpancsoló, beltéri és szabadtéri pezsgőfürdők, provides a wide range of services: a 25 m long
a Szaunavilágban finn- és infraszauna, gőzkabin és só- swimming pool, a children’s splash pool, indoor and
szoba várja a kikapcsolódni vágyókat.
outdoor jacuzzis, a Finnish and an infrared sauna in
the Sauna World, a steam cabin and a salt room.

FREGATT

NAUTIC

The 300 m2 conference room with circular panorama
can be divided into four sections and connected to
an open-closed terrace of 73 m2 with panoramic view
on Lake Balaton. It has capacity for 250 people. The
features of the (conference) room open the door to
high quality organization of management trainings,
professional days and conferences with exhibitions.

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 2,7 m
• szélesség: 9 m
• hossz: 18 m
• beépített vetítővászon:
160 × 290 cm
• bejárati ajtók: 3 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 2,7 m
• width: 9 m
• length: 18 m
• built-in projection
screen: 160 × 290 cm
• entrances: 3

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 180 fő
• iskolapados: 110 fő
• U-alak: 110 fő
• vacsora asztalos: 120 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 180 people
• classroom: 110 people
• U-shape: 110 people
• dinner table: 120 people

A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 2,7 m
• szélesség: 8 m
• hossz: 10,5 m
• beépített vetítővászon:
160 × 290 cm
• bejárati ajtók: 1 db

DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 2,7 m
• width: 8 m
• length: 10,5 m
• built-in projection
screen: 160 × 290 cm
• entrances: 1

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 74 fő
• iskolapados: 40 fő
• U-alak: 40 fő
• vacsora asztalos: 50 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 74 people
• classroom: 40 people
• U-shape: 40 people
• dinner table: 50 people

CATERING SZOLGÁLTATÁS
A szálloda teljes körű catering szolgáltatást nyújt, melyek keretén belül a résztvevők a bisztró jegyeket viselő,
hazai és nemzetközi különlegességeket kínáló étteremben fogyaszthatják el a svédasztalos vagy az ünnepi tányérszervizes ebédet vagy vacsorát. A vendégek
a BlueDot Bistro teraszán a csodálatos balatoni panorámában gyönyörködhetnek egy melengető kávé vagy
tea társaságában. A szakmai programok között igény
esetén egyedi és változatos kávészüneteket kínálnak.

A SZEKCIÓTERMEK
SZÁMA: 3 db
A TEREM
MÉRETEI
• magasság: 2,7 m
• szélesség: 9 m
• hossz: 6 m
•b
 eépített vetítővászon:
160 × 290 cm
• bejárati ajtók: 1 db

NUMBER OF MEETING
ROOMS: 3
DIMENSIONS
OF THE ROOM
• height: 2,7 m
• width: 9 m
• length: 6 m
•b
 uilt-in projection
screen: 160 × 290 cm
• entrances: 1

TEREMBERENDEZÉS
• széksoros: 50 fő
• iskolapados: 30 fő
• U-alak: 30 fő
• vacsora asztalos: 36 fő

SETUP OPTIONS
• auditorium: 50 people
• classroom: 30 people
• U-shape: 30 people
• dinner table: 36 people

CATERING SERVICES
The hotel provides all-inclusive catering services. In
the bistro style restaurant, guests can enjoy local and
international delicacies and meals in buffet style or
with plate service. On the terrace of BlueDot Bistro,
guests can enjoy the scenic view of Lake Balaton with
a cup of coffee or tea. Upon request, the hotel offers
unique coffe breaks during the events.

NAUTIC I-II-III.

A 300 m2-es, 250 fő kapacitású körpanorámás konferenciaszint a szálloda legfelső emeletén található és
négy részre szekcionálható, melyekhez kapcsolódik
egy szintén balatoni panorámás, fedett-nyitott 73
m2-es terasz. A terem adottságai (hangtechnika, vetítéstechnika, LCD TV, CD- és DVD lejátszó, internetkapcsolat, pulpitus) lehetővé teszik vezetői szakmai
napok és kiállítással egybekötött konferenciák magas
színvonalú lebonyolítását.

