
Karácsonyi Partyk és évzáró rendezvények

Varázsoljon élményt évvégére!



QR-kód 
okostelefonhoz

Ajándék ünnepi dekorációval, maximális 
rugalmassággal, odafigyeléssel és kívánságuk 
szerint összeállított csomagjainkkal várjuk Önöket!

Koktélfogadás: karácsonyi rumpuncs & pástétomos party falatkák 1300 Ft/fő 
Hagyományos vendégfogadás: forralt bor & frissen sült tepertős pogácsa 900 Ft/fő
Mindkét csomaghoz ajánljuk kétféle ünnepi házi üdítőitalunkat 300 Ft/fő 

Választható hagyományos étkezések:
•• tányérszervizes gálavacsora 3600 Ft/fő
• svédasztalos ünnepi kínálat 3900 Ft/fő
• bográcsban főtt finomságok, házi rétes mixxel 3300 Ft/fő 

Ajánlott élményétkezéseink:
• falusi disznótoros (hurka, kolbász, káposzta, friss kenyér, pálinkával) 2400 Ft/fő
• borospincés parasztvacsora (zsíros kenyér, tepertő, kolbász, szalonna, bor) 2300 Ft/fő
•• éttermi látvány menü 3900 Ft/fő : lángoló fácánleves, pisztrángsütés nyárson, 
forró-rumos palacsinta csokoládé mámorban

Választható italcsomagjaink az étkezés időtartamára:
• korlátlan üdítő italcsomag: 2500 Ft/fő
• korlátlan alkoholos és alkoholmentes italcsomag 5000 Ft/fő
• kívánság szerinti koktélbár
• vidám, házi itókáink korlátlan fogyasztása: 3000 Ft/fő

Helyszínajánlataink:Helyszínajánlataink: * rendezvényterasz 200 fő * étterem 80 fő * konferenciaterem 
40 fő * borospince 40 fő

Szállás ajánlataink: Új építésű szállodánk elegáns superior szobáival várjuk 
Önöket, melyekben bükki panorámaerkély, LCD televízió, hajszárító, minibár, 
szobaszerviz és wifi szolgálja kényelmüket. 10 db szoba foglalása felett 
kedvezménnyel és ajándék zenés - gyertyafényes éjszakai fürdőzéssel 
kedveskedünk Vendégeinknek!

Kikapcsolódás - wellness  - feltöltődésKikapcsolódás - wellness  - feltöltődés
• ünnepi almáspite masszázs a méz és fahéj jegyében 3500 Ft/fő
• szaunavilág, pezsgőfürdő, úszómedence
• kerékpár, tenisz, biliárd

Élményfokozó rendezvény ajánlataink:
• kaland programok: időjárásálló csapatépítő feladatok 70 000 Ft-tól 
(kincskeresés, hídépítés, repülés, élmény terepjárózás, éjszakai számháború)
•• forralt boros lovas kocsis kirándulás 1200 Ft/fő

Ajánlott zenei élményeink: 25 000 Ft – 50 000 Ft
* elegáns karácsonyi szaxofon koncert * sanzon & jazz * cigányzene *  nótaest *
csárdás-mulatós (hegedűvel, harmonikával) * sláger tánczenekar * Retro party * 
Karaoke

Élmény műsorszolgáltatásaink: 60 000 Ft/műsor
* tűz & tánc show * keleti hastánc * salsa & zumba paty *12 féle imitátor show
* vidám humor sanzon * mágikus bűvészbemutató* vidám humor sanzon * mágikus bűvészbemutató

EGYÉNI CSOMAGJA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN KÉSZSÉGGEL SEGÍTÜNK!

Kapcsolat: Aleva-Tamók Andrea 06 20 491 98 33 vagy ertekesites@elmenyhotel.hu

Hotel Experience - Wellness & Konferencia Élményhotel

www.wellnesselmenyhotel.hu


