
HUBERTUS HOF LANDHOTEL
 

BALATONFENYVES, NIMRÓD U. 4.
WWW.HUBERTUSHOTEL.HU

TEL: (+36) 85 560 930
 



KONFERENCIA 
ÉS RENDEZVÉNYTEREM

4 különböző nagyságú terem,
szeparált és összenyitható 

befogadóképesség 70 fő
szélessávú internet kapcsolat
wireless és vezetékes csatlakozási
lehetőség 
motoros vetítővászon 
mobil projektor 
távirányítással szabályozható
árnyékolástechnika 
hangosítás mobil vezeték nélküli
mikrofonnal és mikro porttal 
40'' LCD TV 
DVD lejátszó 
multimédia állvány, Flip chart tábla

      (30-129 nm)



HUBERTUS HOF SZÁLLODA



DELUXE
APARTMANOK

1 és 2 hálószobás
apartmanok, nappalival
1 és 2 fürdőszobás,
fürdőkáddal/zuhanyzóval
saját erkély
hajszárító
fürdőköpeny
fürdőlepedő, kéztörlő
LCD televízió
minibár
dolgozósarok 



Á LA CARTE ÉTTEREM
ANGUS MARHA SPECIALITÁSOKKAL

Angus steakek, házi fűszerkert
fenntartható gasztronómia

árnyas terasz, télikert 
büfévacsora, gálavacsora, tányérszervíz



WELLNESS RÉSZLEG

12 személyes
finn szauna

kültéri, 23 x 5 m
rozsdamentes acél
úszómedence

masszázsszoba

4 személyes
gőzkabin



REKREÁCIÓ
különálló épület
napozóterasz
élményzuhanyok
pihenőtér
TechnoGym Kinesis fal
és elliptikus tréner
teakonyha és társalgó



Angus marha steak vacsora 
kemencés est
autentikus balatoni borkóstoló
mezítlábas ösvény
kajak-kenu túra
kerékpár és gyalogtúra a Nagyberekbe
termálfürdő kisvasúttal
vitorlázás a Balatonon
csapatépítő játékok HUBERTUS JÁTÉKOK

INDOOR-OUTDOOR



SZAKMAI 
PROGRAMOK

üzemlátogatás - hízlaló, szárító,
gépműhely
Angus gulya a Berekben
mezőgazdasági gépbemutató,
hangár





KONFERENCIA CSOMAGAJÁNLAT
 1 éjszaka szállás

bőséges büféreggeli
2 alkalommal kávészünet bekészítés (kávé, tea, üdítő, ásványvíz, házi

készítésű édes és sós sütemény)
1 alkalommal 3 fogásos ebéd

1 alkalommal 3 fogásos büfévacsora
terembérlet teljes technikai felszereléssel
wellness / rekreációs részleg használata

ingyenes parkoló használat, free wifi, fürdőköntös bekészítés



 

2022. 09. 01 – 2022. 10. 31. 
 

• Kétágyas elhelyezéssel 10 – 15 főig:
45 000 Ft – tól /fő/éj

• Egyágyas elhelyezéssel 10 – 15 főig:
53 000 Ft – tól /fő/éj

 
• Kétágyas elhelyezéssel 15 felett: 

42 000 Ft – tól /fő/éj
• Egyágyas elhelyezéssel 15 felett: 

50 000 Ft – tól /fő/éj
 
 
 
 
 

2022. 11. 01 – 2022. 12. 31. 
 

• Kétágyas elhelyezéssel 10 – 15 főig:
40 000 Ft – tól /fő/éj

• Egyágyas elhelyezéssel 10 – 15 főig:
48 000 Ft – tól /fő/éj

 
 

• Kétágyas elhelyezéssel 15 felett: 
38 000 Ft – tól /fő/éj

• Egyágyas elhelyezéssel 15 felett: 
45 500 Ft – tól /fő/éj

Az árak bruttó árak, azonban az idegenforgalmi adót (400Ft/fő/éj) nem
tartalmazzák! 



 
8646 Balatonfenyves, Nimród u. 4.

www.hubertushotel.hu
hubertus-hof@hubertus.hu

Tel: (+36) 85 560 930
 


