
Hotel Európa Fit HHHH superior

Konferencia  ·  Tréning  ·  Meeting

Szállodánk bankett részlegén konferenciák, meetingek, 
tréningek, workshopok, magánjellegű rendezvények 
számára tudunk színvonalas helyszíneket biztosítani. Eltérő 
nagyságú, jól felszerelt, termeink különböző létszámú 
csoportok befogadásra alkalmasak. A  rendezvények 
szüneteiben konyhánk bőséges választéka nyújt gasztronómiai 
élvezeteket akár egy kávészünet, akár komplett főétkezés 
keretében. Konferenciavendégeinknek külső és belső 
programok színes választékával állunk rendelkezésére, az 
előadások után élményfürdőnk, illetve Vitalium Health 
& Beauty központunk szolgáltatásait vehetik igénybe a 
pihenni, kikapcsolódni vágyók. Kívánságra műsorszervezést is 
vállalunk.

KELLEMES ATMOSZFÉRA 
– MODERN KONFERENCIATERMEK
A szálloda konferenciaszárnyán 2 különböző méretű terem 
található, melyek az esztétikai élmények (kellemes han-
gulat, finom árnyékok, fényjátékok) és a professzionális 
konferenciai eszközök (black out termek, automata beépített 
széles vászon, távvezérlésű 5.1  Dolby Surround technológia, 
multifunkciós terem) mellett egyedülálló, érzékekre ható 
elemekkel egészítik ki a konferenciatér szolgáltatási körét. 
E  különlegességekkel valóban pozitív élménnyé varázsolható 
a legkomolyabb konferencia is.

KONFERENCIATERMEINK ADATAI

Terem neve
Méretek Berendezés

Hosszúság (m) Szélesség (m) m2 Mozi (fő) Osztályterem (fő) U-alak (fő) Bankett (fő)

BalanceRoom 19 12 220 200 120 40 60

VisualRoom 8 9,5 76 60 40 30 40

BalanceRoom VisualRoom

Természetes fény közvetlen közvetett

Klíma van van

Sötétítés van van

Osztható nem

Burkolat padlószőnyeg, parketta padlószőnyeg

TECHNIKAI FELSZERELÉSEINK
A termek standard felszereltsége, amelyet a teremhasználattal biztosítunk: Wi-Fi  
·  DVD lejátszó  ·  televízió  ·  pinwand  ·  szónoki pult  ·  flip chart  ·  vetítővászon  ·  flipchart 
papír  ·  LCD projektor  ·  hangosítás (3 db vezeték nélküli mikrofon, 1 csiptetős)

BalanceRoom

VisualRoom
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MIÉRT MI?
· professzionalizmus
· komfort
· minőség elérhető áron
· a relaxáció otthona
· gasztronómia magas fokon
· személyre szabott ajánlatok
· magasan kvalifikált személyzet
· a konferenciák szüneteiben
 wellness a testnek és a léleknek
· indoor és outdoor programok
 széles palettája
· Hévíz csodálatos környezete
· M7-es autópálya közelsége
· kedvezményes corporate árak

GASZTRONÓMIA – kávészünet – snack – exkluzív gálavacsora

Legyen szó kávészünetről, egy egyszerű snackről a rendezvények szüneteiben, vagy akár egy exkluzív gálavacsoráról 
az esti órákban – gasztronómia csapatunk mindenben partnere.
· régióra jellemző specialitások
· nemzetközi ételkülönlegességek
· tradicionális magyar ételek
· diétás- és vegetáriánus ételek
· bársonyos borok
· kellemes koktélok
· kávé- és teakülönlegességek
· alkoholmentes italok

SZOBAÁRAINK A KÖVETKEZŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT TARTALMAZZÁK
· Szállás félpanziós ellátással: bőséges vitál büféreggelivel és büfévacsorával  ·   magyaros és nemzetközi 

ételekkel  ·  diétás, vegetáriánus-, és ínyencválasztékkal
· Uszoda- és szaunarészlegünk korlátlan használata: Gyógymedence  

·  élményfürdő  ·  kültéri- és beltéri úszómedence  ·  beltéri gyermekpancsoló  
·  Acapulco családi élménymedence (nyáron)  ·  whirlpool  ·  modernizált földszinti 
szaunavilág: finn szaunák, gőzfürdő, herbárium, sókamra  ·   ReneSanarium 
emeleti, naturista szaunarészleg: finn panoráma szauna, gőzfürdő, trópusi 
élményzuhany, pihentető relaxációs tér

· Fürdőköpeny használat
· Fitneszterem használat
· Élőzene és ingyenes színes szórakoztató és aktív programok a heti 

programajánlatunk részeként

PARKOLÁS
Őrzött, zárt, 90 férőhellyel és elektromos autótöltő állomással felszerelt 
mélygarázs és szabadtéri parkolóhelyek.

További információ és foglalás: corporate@europafit.hu

WWW.EUROPAFIT.HU
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