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Az érintetlen őrségi természet felejthetetlen sétákra, biciklizésre vagy lovaglásra csábít. 
Autentikus programok, hagyományos őrségi ételek, szállodánk szolgáltatásai és számtalan 
őrségi látnivaló garantálja, hogy élményekkel teli legyen pihenésük az Őrségben.

Legyen szó csapatépítésről, konferenciáról, tréningről, workshop-ról, 
termékbemutatóról vagy céges party-ról, az Abbázia Country Clubban, gyönyörű 
környezetben, rugalmas szervezéssel, számtalan lehetőséggel igyekszünk legjobb 
tudásunk szerint megvalósítani elképzeléseit. 

Néhány érv a sokból, amiért érdemes ellátogatni hozzánk
Szállodánk rendelkezik minden adottsággal, ami egy sikeres rendezvény lebonyolításához 
szükséges:

gyönyörű környezet, több hektáron érintetlen erdőkkel, 
mezőkkel, mely kiváló terep akár outdoor csapatépítéshez is.
autentikus stresszoldó programok: vidám 
fazekaslátogatás korongozással, hagyományőrző mesterek, 
pálinkakóstolók, élőzenés mulatságok.
változatos fakultatív kirándulások a környékben.
80 fős rendezvényterem, 25 fős szekcióteremmel, technikai 
eszközökkel, gardróbbal, saját mosdókkal.
hangulatos étterem terasszal, széles gasztronómia 
kínálattal.
country hangulatú drinkbár 20 fős különteremmel 
kényelmes, tágas apartmanok (egyágyas elhelyezéssel, 
2, 4 és 6 fő részére).
szezonálisan működő kültéri medence, pezsgőfürdő, 
szauna.
sportolási lehetőségek (lovarda, kerékpárbérlés, 
gyalogtúrák, nordic walking, élményfürdők, stb.)

Bővebb felvilágosításért, személyre szabott ajánlatért, vagy ha szeretne személyesen egyeztetni 
velünk egy „terepszemle” keretén belül, forduljon hozzánk bizalommal

ABBÁZIA COUNTRY CLUB - ŐRSÉG
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Jellemzők:

Bérleti díj:

Kapacítás:

A bérleti díj tartalmazza:
A teremhasználatot egyszeri berendezéssel, a következő technikai eszközökkel: projektor, 
vetítővászon, flip-chart tábla tollakkal, beépített hangosítás, HI-FI berendezés, TV, CD lejátszó.

Projektor
Vetítő vászon
Flipchart tábla
TV
HiFi-berendezés
Hangszóró
Beépített hangosítás
CD-DVD lejátszó
Internet kapcsolat (WiFi)
Fénymásoló
Fax

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (felár ellenében)

TEREMFELSZERELTSÉG (az ár tartalmazza)

Golyóstoll
Jegyzettömb
Dekoráció

Teremdíj: 80.000 Ft/alkalom

165 m2 alapterületű, 
24 m2-es szekcióteremmel, 
kevés természetes fénnyel, 
járólapos,
saját ruhatárral, mosdókkal.

U-alakos elrendezés: 50fő
Workshop elremdezés: 60fő
Iskolapados elrendezés: 55fő
Széksoros elrendezés: 80fő
Állófogadás:   100fő

TEREMADOTTSÁGOK
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ALAPRAJZOK - ültetési lehetőségek

U-alakos: (példa: 22fő)

Workshop: (példa: 64fő)

Széksoros: (példa: 66fő)
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ALAP KÁVÉSZÜNET
 friss kávé tejjel/kávétejszínnel, cukorral/édesítőszerrel
 forró tea cukorral/ édesítőszerrel, citrommal/citromlével
 behűtött ásványvíz (szénsavas és szénsavmentes)
 üdítőitalok (szánsavas és rostos) 

STANDARD KÁVÉSZÜNET
 friss kávé tejjel/kávétejszínnel, cukorral/édesítőszerrel
 forró tea cukorral/ édesítőszerrel, citrommal/citromlével
 behűtött ásványvíz (szénsavas és szénsavmentes) 
 üdítőitalok (szánsavas és rostos) 
 édes aprósütemények
 helyben sült sós ropogtatnivalók 

BŐVÍTETT KÁVÉSZÜNET
 friss kávé tejjel/kávétejszínnel, cukorral/édesítőszerrel
 forró tea cukorral/ édesítőszerrel, citrommal/citromlével
 behűtött ásványvíz (szénsavas és szénsavmentes) 
 üdítőitalok (szánsavas és rostos) 
 édes aprósütemények
 helyben sült sós ropogtatnivalók 
 íncsiklandó szendvicsek (húsos és vegetáriánus) 
 friss gyümölcsök

ALL-INCLUSIVE KÁVÉSZÜNET
A teremben állítjuk fel a kávészünetet, így egész nap a csapat 
rendelkezésére áll, folyamatosan feltöltjük. 
 friss kávé tejjel/kávétejszínnel, cukorral/édesítőszerrel
 forró tea cukorral/ édesítőszerrel, citrommal/citromlével
 behűtött ásványvíz (szénsavas és szénsavmentes) 
 üdítőitalok (szánsavas és rostos) 
 édes aprósütemények
 helyben sült sós ropogtatnivalók 

KÁVÉBEKÉSZÍTÉSEK
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GPS koordináták
           Szélesség: 46.697258
           Hosszúság: 16.430912

Útvonalterv
Budapesttől Nemesnépre a 270 km-es út körülbelül 4 óra alatt tehető meg. Az M1/E71 autópályán Érd irányában kell 
haladni, majd Érdnél Székesfehérvár felé. Az M7-es autópályán egészen Tornyiszentmiklósig, innen Lenti- Csesztreg 
útvonalon kell továbbhaladni, Csesztregen a tájháznál balra fordulunk, Nemesnépen keresztül haladva, a falu 
végét jelző táblánál szintén balra. A volt szlovén határátkelő felé vezet egy kanyargós út, aminek a végén, a falutól 
körülbelül 3,5 km-re az erdő közepén található a szálloda.

Másik lehetőség: az M7-esen Balatonkeresztúrig, majd áttérve a 76-os útra, aztán Zalaapátinál a 75-ösre egészen 
Lentiig. Itt a körforgalomnál jobbra Csesztregig, majd a faluban a tájháznál balra. Nemesnép falu végén szintén 
balra. A volt szlovén határátkelő felé vezet egy kanyargós út, aminek a végén, a falutól körülbelül 3,5 km-re az erdő 
közepén található a szálloda.

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG - kapcsolat

KAPCSOLAT:

Abbázia Country Club
www.abbazia-nemesnep.hu
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