KON F ER ENC I A

TÖKÉLETES
KONFERENCIÁK

ÉRVEINK

Sokszínű és változatos csapatépítő programok
egy eredményes nap után

EGY IDEÁLIS RENDEZVÉNYHELYSZÍN MELLETT…

Természetes fényű konferencia termek
Térítésmentes Wi-Fi a Kastély egész területén
Hét hektáros történelmi kastélypark – outdoor
konferencia helyszín
Kiemelkedő gasztronómia Valentin Éttermünkben
Több nyelven beszélő, rugalmas és szakképzett
személyzet
Szidónia Vitál Oázis a teljes kikapcsolódáshoz
Hajós Alfréd kültéri medence napozóterasszal
(a nyári hónapokban)
Három épületben összesen 50 db szoba és
lakosztály
Kamerával őrzött parkoló

2

TERET ADUNK ÖNNEK

BÁLTEREM

Terület: 96 m²
Szélesség: 8 m | Hosszúság: 12 m | Magasság: 4,5 m
Max. kapacitás: 100 fő
U-Alak: 40 fő | Iskolapad: 60 fő | Színház: 100 fő

ALFONZ SZALON

Terület: 60 m²
Szélesség: 6 m | Hosszúság: 10 m | Magasság: 3,4 m
Max. kapacitás: 50 fő
U-alak: 30 fő | Iskolapad: 30 fő | Színház: 50 fő

ARANYSZALON

Terület: 60 m²
Szélesség: 6 m | Hosszúság: 10 m | Magasság: 4,5 m
Max. kapacitás: 50 fő
U-alak: 30 fő | Iskolapad: 30 fő | Színház: 50 fő

KÚRIA

Terület: 71 m²
Szélesség: 9,5 m | Hosszúság: 7,5 m | Magasság: 2,9 m
Max. kapacitás: 50 fő
U-alak: 30 fő | Iskolapad: 30 fő | Színház: 50 fő

Kisebb létszámú megbeszélésekhez, meetingekhez
Kártyaszobánk és Billiárd termünk remek választás lehet.

TECHNIKA
Wi-Fi elérés a Kastély egész területén
Természetes fény & sötétítési lehetőség
Teraszra és erkélyre nyíló termek
Flipchartok I Pinnwandok I Whiteboard táblák
Projektor I CD- lejátszó I DVD-lejátszó
Konferencia tábla I Moderációs koffer
Szidónia Ásványvíz és bekészítések a
termekben

ÁRAK
A lehetőségeket az Önök igényeihez és elvárásaihoz szabjuk, és egy díjtalan – akár személyes – konzultáció után elkészítjük egyedi ajánlatunkat,
valamint bemutatjuk kastélyszállodánk szolgáltatásait.*

TERÜLET

BÉRLETI DÍJ / NAP

Bálterem

KONFERENCIATEREM

96 m²

60.000,- Ft

Aranyszalon

60 m²

30.000,- Ft

Alfonz szalon

60 m²

30.000,- Ft

Kúria

71 m²

60.000,- Ft

Kártyaszoba

30 m²

15.000,- Ft

Biliárdterem

25 m²

15.000,- Ft

* Egyéb kívánságok felár ellenében.
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CSOMAGAJÁNLATAINK
FÉLNAPOS
KONFERENCIA CSOMAG
Terem biztosítása a konferenciához, technikai
eszközökkel
1 alkalommal „klasszikus kávészünet” 1 óra
időtartamban (utántöltést nem tartalmaz)
Könnyű, üzleti ebéd egy alkoholmentes itallal
Helyszíni kapcsolattartó és rendezvényfelelős

FÉLNAPOS KONFERENCIA
CSOMAG (SZÁLLÁSSAL)
1 éjszakai szállás kétágyas szobában 1 fős
elhelyezéssel, gazdag büféreggelivel
Terem biztosítása a konferenciához, technikai
eszközökkel
1 alkalommal „klasszikus kávészünet” 1 óra
időtartamban (utántöltést nem tartalmaz)
Könnyű, üzleti ebéd vagy vacsora egy
alkoholmentes itallal
Szidónia Fürdőház használata
Helyszíni kapcsolattartó és rendezvényfelelős

A csomag ára: 8.700,- Ft/fő

A csomag ára: 34.500,- Ft/fő

EGÉSZNAPOS
KONFERENCIA CSOMAG

EGÉSZNAPOS KONFERENCIA
CSOMAG (SZÁLLÁSSAL)

Terem biztosítása a konferenciához, technikai
eszközökkel
1 alkalommal „klasszikus kávészünet” 1 óra
időtartamban, a délelőtti órákban (utántöltést
nem tartalmaz)
Könnyű, üzleti ebéd egy alkoholmentes itallal
1 alkalommal „klasszikus kávészünet”
gyümölcsökkel 1 óra időtartamban, a délutáni
órákban (utántöltést nem tartalmaz)
Helyszíni kapcsolattartó és rendezvényfelelős

A csomag ára: 11. 700,- Ft/fő

1 éjszakai szállás kétágyas szobában 1 fős
elhelyezéssel, gazdag büféreggelivel
Terem biztosítása a konferenciához, technikai
eszközökkel
1 alkalommal „klasszikus kávészünet” 1 óra
időtartamban, a délelőtti órákban (utántöltést
nem tartalmaz)
Könnyű, üzleti ebéd egy alkoholmentes itallal
1 alkalommal „klasszikus kávészünet”
gyümölcsökkel 1 óra időtartamban, a délutáni
órákban (utántöltést nem tartalmaz)
Vacsora egy alkoholmentes itallal
Szidónia Fürdőház használata
Helyszíni kapcsolattartó és rendezvényfelelős

A csomag ára: 42.600,- Ft/fő

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban a szállással egybekötött csomagok esetében az idegenforgalmi adó külön fizetendő.
A megrendelt csomagokat nem áll módunkban megbontani, csak a teljes létszámra rendelhetők. Létszámtól függően a 3 fogásos
vacsora büfé formában is kérhető (minimális létszám: 60 fő).

KÁVÉSZÜNETEK
KLASSZIKUS
KÁVÉSZÜNET

FITT
SZÜNET

FINGERFOODS ÉS
SZENDVICS FALATKÁK

Dallmayr kávé, teabár, frissítő
gyümölcslevek, Szidónia ásványvíz (szénsavas & szénsavmentes),
különböző sós falatkák, házi készítésű édes sütemények, idény
gyümölcsök a délelőtti órákban,
friss gyümölcskosár a délutáni
órákban.

Dallmayr kávé, teabár, frissítő
gyümölcslevek, Szidónia ásványvíz (szénsavas & szénsavmentes),
Dip-Bár: zöldség hasábok joghurtos, humuszos és magyaros
„mártogatóssal”, aszalt gyümölcsök és magvak, friss gyümölcskosár.

Padlizsánkrémes, sonkás-sajtos
falatka, libamájpástétom vagy
lazac rózsák bagett kanapékon.
Szendvics falatkáink széles kínálatával bővítheti bekészítéseit.

Ár: 3.000,- Ft/fő

Ár: 3.600,- Ft/fő

Ár: 375,- Ft-tól/darab
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INSPIRÁCIÓ &
CSAPATÉPÍTÉS
Öt, minden elképzelést kielégítő, technikailag
felszerelt kastélyépületi konferenciaterem, valamint a Kúria épületében található exkluzív
rendezvényhelyszín optimális megoldást nyújt
egészen a 120 fős összejövetelekig. Önnek
csak a szakmai részletekkel kell foglakoznia,
mi minden mást megszervezünk a kávészünettől az izgalmas csapatépítő feladatokon át,
a jól végzett munka utáni szabadidős programokig. Hét hektáros parkunk kiválóan alkalmas teambuildingek, és outdoor programok
lebonyolítására.

AFTER BUSINESS
Töltődjön fel friss energiákkal és élvezze a kastély
adottságait. Válassza pihentető masszázsaink egyikét,
majd zárja a napot a kandalló mellett egy elegáns borvagy pálinkakóstolóval.
A gasztronómiai élmények kedvelői is széles kínálatból
válogathatnak:
Sült gesztenye és forralt bor a téli hónapokban
Grillvacsora cigányzenével a forró nyári estéken

REGIONÁLIS
BORKÓSTOLÓ

BEST OF HUNGARY
SAJT- ÉS BORKÓSTOLÓ

Ismerjék meg a soproni régió borait négy féle kiváló típus kóstolása által, melyet apró falatkákkal
kísérve élvezhetnek!

Barangoljunk együtt Magyar
ország borvidékei között öt nagyszerű fajta bor társaságában és
hazai sajtok kíséretében.

Egy jó vacsora lezárásaként bátran kalandozzon a különböző
párlatok világában hat ízletes pálinka kóstolása közben.

Ár: 4.500,- Ft/fő

Ár: 8.100,- Ft/fő

Ár: 4.500,- Ft/fő
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PÁLINKAKÓSTOLÓ

A Sanlas csoport tagja

AMIRE BÜSZKÉK
VAGYUNK
ELISMERÉSEINK:
Prix d’Excellence – Nemzeti Ingatlan fejlesztési díj (FIABCI)
Az Év Wellness Szállodája 2005
Gasztronómiai nívódíj 2006
Az év kastélyszállodája 2007
Az év szállodaszobája 2007
Bekerültünk a „Világ Legszebb Szállodái“ közé 2007
Business Traveller Hungary Star Alliance Club – Az év legjobb étterme 2007
Werbe Grand Prix díj a hotel prospektusért
Bekerültünk a 2010 évre érvényes „Wo isst Österreich?“ című gasztronómiai kiadványba
Tagja vagyunk Európa TOP 20 kastélyszállodáinak
“Az Év kastélyszállodája – Best of Budapest 2011-2015”
Living Culture Star Award 2015
World Luxury Hotel Award – Luxury Wedding Destination 2015
Traveller’s Choice – Tripadvisor 2016
Historic Hotels of Europe – Best Historical Spa 2016
World Luxury Hotel Award – Luxury Historical Hotel 2016

Röjtöki út 37.
H-9451 Röjtökmuzsaj
+36 99 544 810
szidonia@szidonia.hu
www.szidonia.at

BUDAPEST
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Képalkotási megoldások – Szita Márton

A felsorolt ajánlatok tájékoztató jellegűek, visszavonásig érvényesek, melyek változtatási jogát fenntartjuk!

design: www.sign.hu

Autóval Budapest felől az M1-es
autópályán, valamint a 85-ös főúton keresztül érhető el Sopron irányába.
A legközelebbi vasútállomás Fertő
szentmiklóson található (6 km), közvetlen
összeköttetést biztosítva Budapesttel.
Szomszédságunkban található a Meidl Airport repülőtér, ahonnan díjtalan transzfert
biztosítunk szállodánkba.

