
 

Konferencia ajánlatok 
2020 

 
Egész napos konferencia (szállás nélkül), a Fertő-táj szívében: 

• Alkoholmentes köszöntő ital az érkezéskor 

• Egész napra szóló természetes fényű, modern konferenciaterem. Technikai felszerelés: WI-FI, 
vetítővászon, projektor, hdmi, igény szerint hangosítás, 1db flipchart (5db lap) 

• Kávészünet 2 alkalommal (alkalmanként: kávé, tea, szénsavas üdítő, gyümölcslé, ásványvíz, sós-és 
édes aprósütemény) 

• 1 alkalommal háromfogásos ebéd, +1 alkoholmentes ital 

• Kamerával őrzött, ingyenes parkolási lehetőség  

• Ajándék kerékpár egy rövid felpezsdítő bringázás erejéig 
 

9900 Ft/fő (20 főig) 
20fő felett – egyedi ár 

 
TIPP: 
Ötletek csapatépítő kikapcsolódáshoz: 
Levezetésként használja ki wellness udvarunk kényeztető szolgáltatásait: élménymedence 
hidromasszázzsal, finn szauna, gőzfürdő aromaterápiával, pihenőkert, gyógynövényes teasarok, 
fitneszterem, cardio- és erőgépekkel, sószoba vízágyakkal 
2500 Ft/fő 
 
            
            
            

            
            
            

            
            
            

             
 

  



 

Konferencia ajánlatok 
2020 

 
Egész napos konferencia szállással, a Fertő-táj szívében: 

• Early Check-in (korai érkezés szabad kapacitások függvényében) 

• Alkoholmentes köszöntő ital az érkezéskor 

• Egész napra szóló természetes fényű, modern konferenciaterem. Technikai felszerelés: WI-FI, 
vetítővászon, projektor, HDMI, igény szerint hangosítás, 1db flipchart (5db lap) 

• Kávészünet 2 alkalommal (alkalmanként: kávé, tea, szénsavas üdítő, gyümölcslé, ásványvíz, sós-és 
édes aprósütemény) 

• 1 alkalommal háromfogásos ebéd, +1 alkoholmentes ital 

• Ajándék kerékpár egy rövid felpezsdítő bringázás erejéig 

• 1 alkalommal négyfogásos vacsora, köszöntő 1CSEPP pálinka, 1 alkoholmentes ital 

• Kamerával őrzött, ingyenes parkolási lehetőség  

• 1 éjszaka szállás (elhelyezés kényelmes, főépületi kétágyas szobában) bőséges büféreggelivel, 
idegenforgalmi adóval 

• korlátlan wellness udvar használat (élménymedence, finn-szauna, gőzkabin aroma és színterápiával, 
pihenőkert teabárral 

• fitness terem erő- és kardio gépekkel 
 

29.900.- HUF / fő / 1 éjszaka kétágyas szobában történő elhelyezés esetén 
35.500.-HUF / fő / 1 éjszaka egyágyas szobában történő elhelyezés esetén 

20fő felett – egyedi ár 
 

TIPP: 
Ötletek csapatépítő kikapcsolódáshoz: 
 
1CSEPP pálinkaház (900 méter) 
Az üzemet Hegykőn, a 100 éves „Masinaház” felújított épületében nyitották meg, a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park területén. Üzemükben a pálinkafőzéshez fűződő hagyományokat a legmodernebb 
technikával ötvözik.  
KIS CSEPPENTÉS: 5 féle érmes pálinka, gyártási folyamat bemutatása, időtartama: cca. 1,5 óra 
A kóstoló ára: 4.500 Ft / fő  
 
Vincellér ház– borkóstoló, Fertőboz (6,5 km) 
Látogassanak el a közeli Fertőbozra, ahol az 1812-ben a „legnagyobb magyar” édesapja által épített 
Széchenyi Pincében közelebbről is szemügyre vehetik a hagyományos borkészítés technológiáját. 
Végezetül pedig megkóstolhatják a Vincellér-ház borkínálatát, beleértve a többszörös díjnyertes késői 
szüretelésű Zenit édes bort is!  
Az alap borkóstoló csomag ára 4 bor kóstolásával, pogácsával és pincelátogatással együtt 2.500 Ft/fő 
 

  



 

Konferencia ajánlatok 
2020 

 
Kétnapos konferencia szállással, a Fertő-táj szívében: 

• Early Check-in (korai érkezés szabad kapacitások függvényében) 

• Alkoholmentes köszöntő ital az érkezéskor 

• Egész napra szóló természetes fényű, modern konferenciaterem. Technikai felszerelés: WI-FI, 
vetítővászon, projektor, HDMI, igény szerint hangosítás, 1db flipchart (5db lap) 

• Kávészünet 4 alkalommal (alkalmanként: kávé, tea, szénsavas üdítő, gyümölcslé, ásványvíz, sós-és 
édes aprósütemény) 

• 2 alkalommal háromfogásos ebéd, 2x1 alkoholmentes ital 

• Ajándék kerékpár egy rövid felpezsdítő bringázás erejéig 

• 2 alkalommal négyfogásos vacsora, köszöntő 1CSEPP pálinka, 1 alkoholmentes ital, 1 alkalommal 
soproni borokkal kiegészített italcsomag (2 óra időtartamra)  

• Kamerával őrzött, ingyenes parkolási lehetőség  

• 2 éjszaka szállás (elhelyezés kényelmes, főépületi kétágyas szobában) bőséges büféreggelivel, 
idegenforgalmi adóval 

• korlátlan wellness udvar használat (élménymedence, finn-szauna, gőzkabin aroma és színterápiával, 
pihenőkert teabárral 

• fitness terem erő- és kardio gépekkel 
 

55.000.- HUF / fő / 2 éjszaka kétágyas szobában történő elhelyezés esetén 
65.000.-HUF / fő / 2 éjszaka egyágyas szobában történő elhelyezés esetén 

20fő felett – egyedi ár 
 

TIPP: 
Ötletek csapatépítő kikapcsolódáshoz: 
 
1CSEPP pálinkaház (900 méter) 
Az üzemet Hegykőn, a 100 éves „Masinaház” felújított épületében nyitották meg, a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park területén. Üzemükben a pálinkafőzéshez fűződő hagyományokat a legmodernebb 
technikával ötvözik.  
KIS CSEPPENTÉS: 5 féle érmes pálinka, gyártási folyamat bemutatása, időtartama: cca. 1,5 óra 
A kóstoló ára: 4.500 Ft / fő  
 
Vincellér ház– borkóstoló, Fertőboz (6,5 km) 
Látogassanak el a közeli Fertőbozra, ahol az 1812-ben a „legnagyobb magyar” édesapja által épített 
Széchenyi Pincében közelebbről is szemügyre vehetik a hagyományos borkészítés technológiáját. 
Végezetül pedig megkóstolhatják a Vincellér-ház borkínálatát, beleértve a többszörös díjnyertes késői 
szüretelésű Zenit édes bort is!  
Az alap borkóstoló csomag ára 4 bor kóstolásával, pogácsával és pincelátogatással együtt 2.500 Ft/fő 

 


