Betekints Wellness- és Konferenciahotel,
a Játékos szálloda Veszprémben
Cégrendezvény másként - speciális ajánlatunk vállalati eseményekre!







Adjon
ajándékba munkatársainak,
üzletfeleinek
egy VIDÁM ESTÉT,
KÜLÖNLEGES,
EGYEDI
ÉLMÉNYEKKEL fűszerezve:
Meglepetésszerzési lehetőség, a kapcsolatépítés új
generációja saját élmény nyújtása révén
Az élvezetek kulminációja
Étel + ital + saját élmény = móka, kacagás, felszabadultság, elégedettség!
Színvonalas cégrendezvény emlékezetes élményekkel
Felszabadult játékest felnőtteknek, a játékosság jegyében
CSAPATÉPÍTÉS
Szállodánk ideális helyszíne csapatépítő tréningeknek, legyen szó indoor vagy
outdoor programról.
Az indoor tréningek sikerét szállodánk jól szeparálható termei garantálják, a
kiscsoportos munka mellett a benti tágas terek a csapat-megbeszéléseket és
közös feladatok elvégzését segítik.
A hotel kertje, a szálloda környéke az outdoor elemeknek kínál helyszínt, a Séd
patak partján lehetőség nyílik vetélkedők, kincskereső programok, néhány órás
programok lebonyolítására.
Hosszabb tréningekre Veszprém belvárosa, a Vár, és az Állatkert természetes
környezete kínál ideális megoldást, a sportosabb programok kedvelői pedig a
városon kívüli kalandparkokban, bobpályán és sípályán találják meg a
csapatépítő tréningek tökéletes helyszínét.









Felnőtt Játszoda - különleges ajánlatunk
csoportok részére!
A "Felnőtt Játszoda" játéksorozat bevált módszer a
szórakoztatásra és egymás jobb megismerésére.
Vidám szórakoztató játékprogram a résztvevők saját
élményszerzésére építve, vacsorával egybekötve.
A Gondfelejtés Élményháza
Lényege: a nevetés & vidám felszabadult szórakozás, tele
meglepetésekkel!
Kikapcsolódás 2-3 órában az önfeledtség jegyében
A játékos gyerekkor felidézése
"Elsőízben a megyében"
Ügyességi és "agytornáztató" játékok
Aranyérmes produkciók
FELNŐTT JÁTSZODA mindenkinek!

Családi nap
A szálloda rendezvénytermei, a kert és a szálloda parkolója akár több száz fős
családi napok lebonyolítására is elegendő helyet nyújt.
A változatos és jól szeparálható helyszínek a család minden tagjának tudnak
ideális program-helyszínt garantálni. Újonnan épült wellness központunk
tetején lélegzetelállító panoráma mellett koktélozhatnak, pihenhetnek a
felnőttek. Nyaranta a hűsítő italokat és grill-ételeket a szálloda éttermének
teraszán és a Vendégház kertjében szervírozzuk.
A gyermekek részére a szálloda kertjében biztonságos környezetben tudjuk a
gyermekprogramokat lebonyolítani, igény esetén akár megszervezni.
ESKÜVŐ
Tegyék emlékezetessé az életük legfontosabb eseményét és ünnepeljenek
családjukkal, barátaikkal meghitt és barátságos környezetben, figyelmes
kiszolgálás mellett éttermünkben!
Elegánsan kialakított és az alkalomnak megfelelően díszített
rendezvénytermeink romantikus hangulatot kölcsönöznek esküvőkhöz, a
lakodalmat igazán felejthetetlenné a fejedelmi menüsor varázsolja.
A veszprémi vadregényes erdős környezet az itt csordogáló Séd patakkal, a
közvetlen közelünkben található régi csónakázótóval, valamint a szálloda
gondozott kerthelysége pompás helyszín az ifjú párt megörökítő fényképek és
videofelvételek elkészítésére.
Kérésükre szívesen segítünk a dekorációban - léggömb, virágdíszítés - ,
illetve a cukrászda és a zenekar kiválasztásában is.





Játékos esküvő
Hozzuk közelebb a családok tagjait és a nem csak távoli rokonságot egymáshoz,
egy meglepetéssel! A fiatalok kezdjék játékosan új, közös életüket!
Különleges, egyedi fejlesztésű vidám, laza közös játékok sorozata, szervesen
beépítve a lakodalom menetébe.
Felnőttek és gyerekek együtt játszhatnak ügyességi játékokat, szellemi
feladatokat, kreatív, humoros játékokat.
Fergeteges, nem szokványos esküvő a vendégsereg aktív bevonásával.
Játékos, új dolgok megtapasztalása.
Két család tagjainak közelebb hozása egymáshoz a „Játékok Hídja”
segítségével. Delicatesse élményt ad. Elismerést arat a családon belül és kívül
egyaránt.

További információért forduljon hozzánk bizalommal!

