
Rendezvényhelyszín 
kiajánló



Kinek ajánljuk?

- cégek számára csapatépítő tréningek lebonyolítására

-trénerek, coachok, szervezetfejlesztők programjainak
helyszínéül.

- családoknak és baráti társaságoknak születésnapok,
évfordulók megrendezésére



Létszám/elhelyezés 

10 fő 
(2 db 4 fős és 1 db 2 fős szoba) 

20 fő
(5 db 4 fős szoba) 

30 fő 
(7 db 4 fős és 1 db 2 fős szoba) 

Január-Március és 
November-December időszak

75.000 Ft/éj +IFA 

120.000 Ft/éj+IFA 

180.000 Ft/éj+IFA 

Április-Június és 
Szeptember-Október időszak

85.000-165.000 Ft/éj+IFA

140.000-210.000 Ft/éj+IFA

220.000-330.000 Ft/éj+IFA

Mintacsomagok

Minden csomag tartalmazza:
- svédasztalos reggelit
- korlátlan kávé fogyasztást 7-20 óra között          
- szobánként 1 autó számára parkolóhelyet
- projektor, flipchart eszközök használatát 
- pince helyiség használatát kizárólagosan

Gazdaságos csomag

Lehető legkevesebb szoba igénybevételével, akár 4 fő/szoba elhelyezéssel, más vendégek is foglalhatnak és 
tartózkodhatnak a panzióban ez időszak alatt.



Létszám/elhelyezés 

10 fő 
(akár 10 külön szoba)

20 fő 
(13 szobában szabadon elhelyezve)

30 fő 
(13 szobában szabadon elhelyezve)

maximum 44 fő 
(8 db négyágyas, 2 db 2 külön ágyas 
2 db 3 külön ágyas 1 db franciaágyas szoba )

Január-Március és 
November-December időszak

170.000 Ft/éj +IFA 

270.000 Ft/éj+IFA 

320.000 Ft/éj+IFA

370.000 Ft/éj+IFA 

Április-Június és 
Szeptember-Október időszak

230.000-370.000 Ft/éj+IFA

330.000-500.000 Ft/éj+IFA

380.000-550.000 Ft/éj+IFA

430.000-600.000 Ft/éj+IFA

Létszám/elhelyezés 

10 fő 
(5 db két külön ággyal rendelkező szoba)

20 fő 
(10 db két külön ággyal rendelkező szoba)

30 fő 
esetében már más vendég nem tudna jönni, 
ha külön ágyas elhelyezésre esik a választás

Január-Március és 
November-December időszak

120.000 Ft/éj +IFA 

230.000 Ft/éj+IFA 

290.000 Ft/éj+IFA 

Április-Június és 
Szeptember-Október időszak

140.000-210.000 Ft/éj+IFA

250.000-390.000 Ft/éj+IFA

330.000-520.000 Ft/éj+IFA

Standard csomag

Mindenki külön ágyakon lesz elhelyezve, 2 vagy 3 fő/szoba

Prémium csomag

Mindenki külön ágyakon lesz elhelyezve, 2 vagy 3 fő/szoba



Opcionális szolgáltatások:

Néhány megvalósult példa:

- ebéd/vacsora a helyszíne egy partnerünkkel együttműködve (helyben csak reggelit tudunk készíteni)
- mobil sörcsap önkiszolgáló csapolással (legalább 1 hordó kézműves sör megvásárlása esetén)
- főzési lehetőség (pincehelyiségben villanytűzhely rendelkezésre áll, saját felszereléssel gázégős vagy

egyéb megoldással bográcsozás is lehetséges)
- borkóstolás szervezése a Panzióba

Telekommunikációs cég: 42 fővel érkeztek 1 éjszakára csapatépítőre. Délután borkostoló a pincében, 
utána hajnalig buli szintén a pincehelyiségben

Pénzintézet: 30 fővel érkezte a régiós vezetőknek volt képzés a pincében és fent a teraszon, majd este a 
pincében buli

Pénzügyi közvetítő: 10-15 fővel érkeztek többször. A pincehelyiségben vagy az épületben volt az oktatás, 
este vagy a városban vagy a pince helyiségben tudtak szórakozni

Sportegyesület: 28 fővel érkeztek, rendszeresen visszatérnek a különböző szakosztályokkal, jellemzően 
2 éjszakára

Születésnapra baráti társaság: 16 felnőtt és 8 gyerek ünnepelte közösen az egyik résztvevő 40. születés-
napját. 2 éjszakára foglalták az egész épületet





Zöldtető Panzió
8230 Balatonfüred, Huray utca 4.

+36 70 88 55 343
reservation@zoldtetopanzio.hu




