Hertelendy Kastély konferencia ajánlata
A Relais & Chateaux Hertelendy Kastély egy tökéletes hely felső vezetői találkozók, tárgyalások, incentive
rendezvények, csapatépítő tréningek továbbá kis csoportos work shop-ok és coaching-ok megrendezéséhez. Lehetőséget nyújtunk foglalásának kizárólagosságához. Kitűnő személyzetünk a rendezvény minden
részletét megszervezi, amíg Ön dolgozik vagy kikapcsolódik. Hagyja elragadtatni magát!
Konferenciaterem ajánlatunk:
Konferenciaterem természetes fénnyel megvilágított klímatizált terem a Kastély épületben a legmodernebb
felszerelésekkel és otthonos berendezéssel.
Konferenciaterem technikai felszerelése: motoros vetítővászon, projektor, flipchart, wireless internet
Alapterület:

134 m²

Maximum kapacitás:

60 fő

Szállás kínálatunk:
A Kastélyban:

 6 minden igényt kielégítő Superior szoba
 4 Junior lakosztály: nagy alapterülettel, kellemes társalgóval és igényes márványfürdővel
 3 Junior Deluxe lakosztály: tágas lakosztály dolgozó-, háló-, és társalgó résszel, valamint közvetlen
faxszámmal

 1 Hertelendy lakosztály: tágas kastélyszoba luxus márványfürdővel és egy különálló szalonnal
A Vadászházban:

 4 Apartman
 2 Apartman Deluxe
A fent felsorolt szobákban, lakosztályokban kétágyas elhelyezés esetén, pótágy nélkül 40 főt tudunk elszállásolni.
Valamennyi szobánk alapfelszereltségéhez tartozik a közvetlen telefonvonal, az internet csatlakozási lehetőség, a DVD lejátszó, a minibár, a trezor, a fürdőköpeny és a papucs, a Beautyset és a hajszárító.
A fent felsorolt szobák különböző alapterületűek és felszereltségük is eltérő. A vendégek szobakategóriákra való beosztását lehetőségük van Önöknek összeállítani.
Az érkezés napján a szobákat délután 14 órától lehet elfoglalni, az elutazás napján pedig 12 óráig állnak
Vendégeink rendelkezésére.

Szállás csomagajánlatunk a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
 1 éjszaka szállás a Kastélyban és a Vadászházban
 Gazdag büféreggeli házi készítésű biotermékekkel
 Délutáni tea és házi sütemény
 A Hertelendy Spa & Wellness használata (gőzfürdő, 6 személyes termálvizes masszázs medence,
finn szauna, infra kabin, Kardio-gépek, kültéri termál medence, egy Magyarországon egyedülálló
finn Kelo szauna hideg és meleg vizes dézsákkal)
 Teniszpálya és golf gyakorlópálya (Driving Range) használata, melyekhez felszerelést biztosítunk
 Kerékpár kölcsönzési lehetőség
 Napi minibár feltöltés
 WI-FI, valamint belföldi telefonhívások
 Konferenciaterem használata felszerelésekkel együtt
Csomagár egyágyas elhelyezés esetén

Csomagár kétágyas elhelyezés esetén

A Kastélyban:
Superior szoba

305 €

195 € / fő

Junior lakosztály

360 €

230 € / fő

Junior Deluxe lakosztály

395 €

260 € / fő

Hertelendy lakosztály

495 €

325 € / fő

Apartman

175 €

120 € / fő

Apartman Deluxe

285 €

180 € /fő

A Vadászházban:

Hertelendy Kastély teljes lefoglalása esetén a csomag ára hétköznap: (14 szoba és lakosztály a Kastélyban, 6
apartman a Vadászházban.):

9 684 €

Hertelendy Kastély teljes lefoglalása esetén a csomag ára hétvégén: (14 szoba és lakosztály a Kastélyban, 6
apartman a Vadászházban.):

11 137 €

A szállás csomagárak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, amely a nettó szobaár 3%-a.

Hertelendy Gourmet Albizzia Étterem ajánlata:



Vacsora:
3 fogásos vacsora

54 € / fő

4 fogásos vacsora

72 € / fő

5 fogásos vacsora

90 € / fő

Előre egyeztetett kérésnek megfelelően, Chefünk minden ételt elkészít a rendelkezésre álló alapanyagokból
az Ön kívánsága szerint.
Nem használunk genetikailag módosított élelmiszereket csak és kizárólag friss alapanyagokat. Kérjük, ha
allergiás valamire, kizárólag vegetáriánus vagy vegan ételeket fogyaszt, tájékoztasson bennünket.


Bor - és sajtkóstoló:

Amely 5 fajta magyar bor valamint 5 fajta magyar és nemzetközi sajt kínálatát tartalmazza.
10 főig:

60 € / fő

10 fő felett:

54 € / fő

A Hertelendy Gourmet Albizzia Étterem árai a 6 %-os szervizdíjat nem tartalmazzák.

Ízelítő szabadidős szolgáltatásainkból:
 Hintózás a Hertelendy Kastély környékén:
A hotel lovardája egy 4 illetve egy 5 személyes nyitott hintóval rendelkezik, melyekkel a vendégek felfedezhetik a kastélyt körbeölelő festői vidéket.
Hintózás ára:

55 € / kocsi / óra

 Lovaglás:
Kezdő lovasok számára képesített oktatóink tartanak képzést futószáron.
Lovaglás futószáron:

20 € / fél óra

Túralovaglás haladóknak:

35 € / óra

 Oktatással egybekötött agyaggalamb lövészet a Kastély olimpia lőterén:
Az olimpiai lőtéren lehetősége van az agyaggalamb lövészetet kipróbálására valamint célba lövésre bukó valamint mozgó célpontokra kispuskával vagy „Air Soft” fegyverrel.
Agyaggalamb lövészet

1,5 € / lövés

Célba lövés „0.22 -es” kispuskával:

0,9 € / lövés

Célba lövés „Air Soft” fegyverrel:

0,15 € / lövés

A lövések számának minimum értéke 150 €.
Az ár magában foglalja a védőfelszerelés használatát, a bevezető oktatást és tréninget, a fegyverek előkészítését és az agyaggalambot.
 Golf:
Magánoktatás:

24 € / fő / óra (max. 4 fő)

Csoportos oktatás:

180 € / csoport / 2 óra (5-től 8 főig)

 Hőlégballonos repülés:
Két személy esetén:

318 € / fő

3 vagy több személy esetén:

224 € / fő

(Egy hőlégballonnal legfeljebb 6 fő repülhet.)

Wellness & Spa szolgáltatásaink:
A Hertelendy Kastély Wellness & Spa részlegének nyitva tartása: 09:00 – 21:00

Beltéri Wellness & Spa: gőzkabin, 6 személyes termálvizes masszázs medence, Finn szauna, infra kabin,
hideg merülő medence, relaxációs pihenő rész fűtött paddal

Kültéri Wellness & Spa részleg: kinti termálvizes úszómedence, Kelo szauna, amely Magyarországon
egyedülálló, hideg - és meleg vizes dézsa.
Hagyományos gyógy masszások:

 Lazító hátmasszázs:

35 € / 30 perc

 Fejmasszázs:

35 € / 30 perc

 Holisztikus masszázs:

60 € / 55 perc

 Meleg aromacsészés testmasszázs:

70 € / 55 perc

 Kényeztető “Karibi” talpmasszázst. Barth termékekkel

70 € / 55 perc

 Meridián harmonizáló masszázs:

70 € / 55 perc

 Relaxációs testmasszázs St. Barth termékekkel:

75 € / 55 perc

St. Barth kezelések:
 St. Barth Slimness (unisex):

61 € / 35 perc

Lazító lábmasszázs

 St. Barth Elasticity:

68 € / 35 perc

Testpakolás timföld és ananász vagy uborka keverékével

 St. Barth Softness:

69 € / 35 perc

Bőrmegújító testradír-masszázs kókuszolajjal és papayával

 St. Barth Harmony (unisex):

97 € / 65 perc

Kényeztető testmasszázs

 St. Barth Sensation (unisex):

104 € / 65 perc

Finom testpakolás kényeztető masszázzsal

 St. Barth Pureness:

110 € / 65 perc

Arc – és dekoltázskezelés kézmasszázzsal

 St. Barth Freshness:

132 € / 95 perc

Kézmasszázzsal egybekötött arc – és dekoltázskezelés (Friss papayával valamint ananász vagy uborkapéppel)

Az euró 270 Ft-os árfolyamon kerül átszámításra.

