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A Dunántúl szívében a Balaton-felvidék páratlan szépségű tanuhegyei között várja 

vendégeit a Hunguest Hotel Pelion**** superior. A 228 szobás szálloda a kisebb 

meetingektől a nemzetközi konferenciákig tökéletes választás az Ön rendezvényéhez.

Teljes szervezés egy kézben, a legmodernebb technikával, 8 konferenciateremmel

közel 1000 főig, tágas kényelmes szobákkal és lakosztályokkal, sokszínű wellness-

és programkínálattal a lazítás óráira.

A szálloda



Szállodánk 8 légkondicionált, a legmodernebb audiovizuális technikával felszerelt 

terme az Ön rendezvényének is tökéletes helyszínt biztosít. Forum termünk akár  800

fő befogadására is alkalmas 600 m2 - es osztatlan, oszlop nélküli térben. 

Szekciótermeink 40 - 150 fő elhelyezését teszik lehetővé. 

Konferencia- és közösségi tereinkben ingyenes WI-FI használatot biztosítunk.

Konferenciatermeink



- Kávészünetek és italcsomagok számos variációban- Kávészünetek és italcsomagok számos variációban

Gasztronómia
Egy egyszerű kávészünettől kedve egészen az exkluzív

gálavacsorákig, gasztronómiai csapatunk mindenben az Ön partnere.

300 fős Orchidea éttermünk mellett Forum rendezvénytermünk is remek

 helyszín lehet gálavacsorák, zenés-táncos estek megrendezéséhez körasztalos 

elrendezéssel akár 400 főig.

Ételkínálatunkat a magyar és nemzetközi konyha specialitásain túl

kímélő- és reformválasztékunk teszi színessé.





Minden szobánk légkondicionált, saját hőmérséklet-szabályozási lehetőséggel.

Szobáink felszereltsége:minibár, tv, telefon, ingyenes vezetékes internet, fürdőszoba

hajszárító, széf, fürdőköpeny.Legtöbb szobánk rendelkezik erkéllyel.

Szobáink száma 228, ebből 8 apartman (kényelmes nappalival és hálószobával),

4 luxusapartman (jakuzzival és 2 terasszal), 4 mozgáskorlátozott Vendégeink igényei

szerint kialakított, allergiás Vendégeinket parkettázott szobákkal várjuk, családoknak

pedig összenyitható szobáinkat ajánljuk.(ezek száma 16 pár)

Díjmentesen igénybevehető szolgáltatások:

Wellness sziget: termálvizes medence, élményfürdő, kerti úszó- és gyermekmedence,

(májustól szeptemberig), finn szauna, bioszauna, infraszauna, gőzkamra,

 strandröplabda, foci, fitness terem, reggeli gimnasztika, vízitorna, gyógybarlang,

 gyermekfelügyelet és animáció saját óvodánkban, parkolás.

Őrzött, kamerával megfigyelt parkolónkban 228 személyautó és 3 busz elhelyezése 

biztosított.

Szobáink





A szálloda külső- és belső helyszínei kiváló lehetőséget biztosítanak csapatépítő

tréningek lebonyolításához is, négy hektáros park, tenisz- és squash pályák,

asztalitenisz-terem, biliárd, darts, csocsó, sokszínű program- és műsorkínálat

házon belül és a környéken egyaránt.

C
sa

p
at

ép
ít
ő
 p

ro
g
ra

m
sz

er
ve

ző
 p

ar
tn

er
ei

n
k 

:

Programajánlataink




