
Konferenciaterem
CONFERENCE ROOM



Az Outlet Hotel**** modern kialakítású szálloda, amely a Polgár mellett elhaladó 
M3-as autópálya 175-ös kilométerénél helyezkedik el, az M3 Outlet közvetlen 
szomszédságában.

The Outlet Hotel**** is a hotel with modern design, located at the 175 kilometre stone of the M3 motor-
way, which passes by Polgár, next to the M3 Outlet.

A hotel teljes területén elérhető és ingyenesen használható a wifi, valamint a vezeté-
kes internet, a parkolás szintén díjmentes. A friss, elegáns belső dizájnnal egyszerre 
barátságos és exkluzív atmoszférára törekedtünk, hogy vendégeink rövid és hosz-
szabb tartózkodása is teljes kényelemben, zavartalanul telhessen.

Free Wi-Fi and wired internet are available throughout the hotel. The parking is also free of charge. With 
the fresh and elegant interior design, we aimed for a cosy and exclusive atmosphere so that our guests 
can relax in full comfort and undisturbed during their shorter and longer stays.
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The Conference Room of the Outlet Hotel, with its pure, modern form and size of 100 sqm, 
is suitable for the organization of events even with 70 participants and it is an ideal venue to 
organize company team buildings, meetings and seminars.

TECHNICAL EQUIPMENTS

projection screen • flip-chart board 
podium • projector • projector stand 
microphone • audio amplifying equipment • Wi-Fi

Az Outlet Hotel letisztult, modern kialakítású, 100 négyzetméteres, akár 70 fős 
rendezvények lebonyolítására alkalmas konferenciaterme ideális helyszín céges 
csapatépítők, tárgyalások, szemináriumok szervezésére. 

TECHNikAi fELSzErELTSég
vetítővászon • flip-chart tábla • pulpitus
projektor • projektorállvány • mikrofon • hangosítás • wifi



féLNAPOS ALAPCSOMAg: 

KONFERENCIATEREM DÍJMENTES HASZNÁLATA, 
1 x kávébekészítés: kávé és kávékülönleges-
ségek, teák, szénsavas és szénsavmentes ás-
ványvíz, szénsavas és szénsavmentes üdítőital, 
sós és édes aprósütemény, 1 x ebéd

Ára:  bruttó 9 900 Ft/fő (15 fő alatt) 
bruttó 6 900 Ft/fő (15 fő felett)

10 fő alatti foglalás esetén a konferenciaterem 
bérleti díja bruttó 35 000 Ft/alkalom, a catering 
alapcsomag ára pedig bruttó 6 900 Ft/fő.

féLNAPOS PréMiUMCSOMAg:

KONFERENCIATEREM DÍJMENTES HASZNÁLATA,  
1 x kávébekészítés: kávé és kávékülönlegessé-
gek, teák, szénsavas és szénsavmentes ásvány-
víz, szénsavas és szénsavmentes üdítőital, sós  
és édes aprósütemény, gyümölcstál, 1 x ebéd

Ára:  bruttó 10 500 Ft/fő (15 fő alatt) 
bruttó  7 500 Ft/fő (15 fő felett)

10 fő alatti foglalás esetén a konferenciaterem 
bérleti díja bruttó 35 000 Ft/alkalom, a catering 
alapcsomag ára pedig bruttó 7 500 Ft/fő.

EgéSz NAPOS ALAPCSOMAg:

KONFERENCIATEREM DÍJMENTES HASZNÁLATA,  
2 x kávébekészítés: kávé és kávékülönlegessé-
gek, teák, szénsavas és szénsavmentes ásvány-
víz, szénsavas és szénsavmentes üdítőital, sós 
és édes aprósütemény, 1 x ebéd

Ára:  bruttó 12 900 Ft/fő (15 fő alatt) 
bruttó  9 900 Ft/fő (15 fő felett)

10 fő alatti foglalás esetén a konferenciaterem 
bérleti díja bruttó 35 000 Ft/alkalom, a catering 
alapcsomag ára pedig bruttó 9 900 Ft/fő.

HALf DAY BASIC PACkAgE:

FREE OF CHARGE USE OF THE CONFERENCE ROOM  
1 x refreshments: coffee and coffee specialities, teas, 
still and sparkling mineral water, soft drinks, salty and 
sweet biscuits, 1 x lunch

Price:  gross HUF 9,900/ person (less than 15 persons) 
gross HUF 6,900 / person (more than 15 persons)

For booking for less than 10 persons  the rental fee of the 
conference room is gross HUF 35,000 / occasion and 
the price of the basic catering package is gross 
HUF 6,900 / person

HALf DAY PrEMIUM PACkAgE:

FREE OF CHARGE USE OF THE CONFERENCE ROOM  
1 x refreshments: coffee and coffee specialities, teas, 
still and sparkling mineral water, soft drinks, salty and 
sweet biscuits, fruit bowl, 1 x lunch

Price:  gross HUF 10,500 / person (less than 15 persons) 
gross HUF   7,500 / person (more than 15 persons)

For booking for less than 10 persons  the rental fee of the 
conference room is gross HUF 35,000 / occasion and 
the price of the basic catering package is gross 
HUF 7,500 / person

fULL DAY BASIC PACkAgE:

FREE OF CHARGE USE OF THE CONFERENCE ROOM  
2 x refreshments: coffee and coffee specialities, teas, 
still and sparkling mineral water, soft drinks, salty and 
sweet biscuits. 1 x lunch

Price:  gross HUF 12,900 / person (less than 15 persons) 
gross HUF 9,900 / person (more than 15 persons)

For booking for less than 10 persons, the rental fee of the 
conference room is gross HUF 35,000 / occasion and 
the price of the basic catering package is gross 
HUF 9,900 / person



fULL DAY PrEMIUM PACkAgE: 

FREE OF CHARGE USE OF THE CONFERENCE ROOM  
2 x refreshments: coffee and coffee specialities, teas, 
still and sparkling mineral water, soft drinks, salty and 
sweet biscuits, fruit bowl, 1 x lunch 

Price:  gross HUF 13,900 / person (less than 15 persons) 
gross HUF 10,900 / persons (more than 15 persons)

For booking for less than 10 persons  the rental fee of 
the conference room is gross HUF 35,000 / occasion 
and the price of the basic catering package is gross 
HUF 10.900 / person

In case of booking the Full Day Premium Package for 
over 40 persons, we provide for the organizer 1 night 
for 2 persons in a standard room with half board for 
free if minimum 10 rooms are also booked for the 
participants.

EgéSz NAPOS PréMiUMCSOMAg:

KONFERENCIATEREM DÍJMENTES HASZNÁLATA,  
2 x kávébekészítés: kávé és kávékülönlegessé-
gek, teák, szénsavas és szénsavmentes ásvány-
víz, szénsavas és szénsavmentes üdítőital, sós  
és édes aprósütemény, gyümölcstál, 1 x ebéd

Ára:  bruttó 13 900 Ft/fő (15 fő alatt) 
bruttó 10 900 Ft/fő (15 fő felett)

10 fő alatti foglalás esetén a konferenciaterem 
bérleti díja bruttó 35 000 Ft/alkalom, a catering 
alapcsomag ára pedig bruttó 10 900 Ft/fő.

Az egész napos prémiumcsomag esetében 40 fő 
feletti foglalásnál a szervező számára 1 ajándék 
éjszakát biztosítunk standard szobában, félpanzi-
ós ellátással, 2 fő részére, amennyiben minimum 
10 szoba is foglalásra kerül a résztvevők számára.



+36 30 95 591 95 • +36 52 887 827
  www.outlethotel .hu • info@outlethotel .hu

Szállásfoglalással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését
In order to book accommodation, you can inquire at the following contact details:


