VÍZMŰ KONFERENCIAKÖZPONT
HELYSZÍNBEMUTATÓ

EVENT & CATERING KFT.

Konferenciacsomag ajánlat

www.greenapple.hu

Cím: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
Megközelíthetőség:
● A Váci út jól megközelíthető pontja: Dózsa György út–Váci úti
kereszteződés. Parkolás: A Vág utca és Váci út sarkán a Vág utcából nyíló
parkolóhelyek illetve a Váci úttól a vasútig elhelyezkedő mellékutcákban a
parkolás ingyenes. Az IBIS Budapest Váci út (Dózsa György út 65.) előtt
őrzött fizetős parkoló található.
● Tömegközlekedéssel: Metró 3-as Dózsa György úti megálló; 75-ös, 79-es
villamos
A helyszín leírása:
Az Vízmű melléképületének 1. emeletén található a konferenciaszint, melyet lifttel
és lépcsőn lehet megközelíteni.
A folyosón balra a Balaton terem, jobbra a Duna illetve Tisza terem található,
ugyanezen a szinten találhatók a mosdók. A termek légkondicionáltak, felújítottak.
Beépített technikával rendelkeznek. Dohányzás csak az épületen kívül lehetséges.
A termek tetszés szerinti kombinációban vehetők igénybe.
Teremkapacitás:
Tisza terem:
- 150 fős széksoros kapacitás
- természetes fény van, sötétíthető
- laminált parketta bevonat, oldalfal és mennyezetvilágítás
- beépített hangtechnika van, vetítővászon, elnöki asztal
Opciók: tolmácsfülke, hangrögzítési lehetőség, projektor
Duna terem
- Kb. 30 -40 fős kapacitás
- természetes fény van, sötétíthető
- laminált parketta bevonat, oldalfal és mennyezetvilágítás
- beépített hangtechnika van, vetítővászon rendelkezésre áll
Opciók: tolmácsfülke, hangrögzítési lehetőség, projektor
Tisza és Duna terem közti kisterem
Ruhatárnak javasolt helyiség.
Balaton terem
- 60-70 fő széksoros kapacitás
- természetes fény van, sötétíthető
- szőnyegpadló bevonat, oldalfal és mennyezetvilágítás
- beépített hangtechnika van, vetítővászon, projektor igényelhető.
A helyszín előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
'3 IN 1' KONFERENCIA CSOMAG AJÁNLATUNK:
50 fő esetén
100 fő esetén
150 fő esetén

7.200,-Ft / Fő + Áfa -tól
6.100,-Ft / Fő + Áfa -tól
5.600,-Ft / Fő + Áfa -tól

Teremhasználat hangosítással, vászon használatával, székek, 1 alkalom terem berendezési díj,
technikusi felügyelet és konferenciamenü ajánlat (érkezéskor welcome aprósüteményes kávészünet,
Hideg ebéd alkoholmentes italokkal, 1 délutáni kávészünet). A megadott díjak 6 órás időtartamra
vonatkoznak.

Bővebb felvilágosítást kérhet kollégáinktól:

tel.: 06-1-288-0236
mobil: 06-30/664-1088
e-mail: info@greenapple.hu

GREEN APPLE

Budapesti Nemzeti Utánpótlás-nevelési Központ – Népliget Sportcentrum

HELYSZÍNBEMUTATÓ

GREEN APPLE
EVENT & CATERING KFT.

www.greenapple.hu

Cím: 1101 Budapest, Népliget, Vajda Péter u. 48.
Megközelíthetőség:
● A személygépkocsival, busszal érkezők számára parkolási lehetőség
a
sporttelep előtt adott.
● Akik tömegközlekedési eszközzel közelítik meg a helyszínt, a 99-es
busszal, 1, 1A villamossal, és a népligetet érintő egyéb BKV járművekkel,
néhány perces sétával jutnak el a sportközponthoz.
A helyszín leírása:
Budapest szívében, a Népliget ölelésében található a főváros egyik legnagyobb
sportlétesítménye, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Központ.
A Központ területén óriási füves területek, sportpályák, uszoda és fedett kézilabda,
tornacsarnok, hotel várja az érdeklődőket, így a terület adta lehetőségek kiválóan
alkalmasak nagyobb cégek összejöveteleinek megrendezésére, családi- és
sportnapok, vagy egyéb más szabadtéri és beltéri események céljára egyaránt,
akár több ezer fő részvételével is.
A helyszín nagysága miatt a vendéglétszám nagysága és a programok
függvényében több különböző méret választható opcionálisan egy-egy rendezvény
lebonyolításához.
Az igények függvényében több területen is állítható rendezvénysátor ezzel is
biztosítva az esős idő esetén történő zavartalan lebonyolítást.
CSALÁDI NAP HELYSZÍNBÉRLET AKCIÓ:
1. Bemelegítő pálya (füves, salakos területek)
- nagy sátor
- színpad
- catering helye
2. Kis műfüves pálya
- kispályás foci vagy gyermekprogramok
3. Új füves futballpálya
- három kis pályára felosztható, futball versenyek esetén
- egyéb sportversenyekre, programokra is alkalmas
4. Sportuszoda használati lehetőség:
A 25 méteres medence 1 db sávja (megkülönböztető karszalaggal) áll
a vendégek rendelkezésére
5. Mosdók, öltözők, mellékhelyiségek
A helyszín AKCIÓS bérleti díja a felsorolt területek használatával:
1.000,-Ft / fő + Áfa,
de min. 500.000,-Ft + Áfa
Kiegészítési lehetőségek helyszínbérleti felárral:
- salakos teniszpálya
- új műfüves és füves focipályák
- gesztenyés kert
- kézilabda-, tornacsarnok
- konferenciaterem
A helyszínen catering kizárólagosság van érvényben.
A helyszín előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
Bővebb felvilágosítást kérhet kollégáinktól:

tel.: 06-1-288-0236
mobil: 06-30/664-1088
e-mail: info@greenapple.hu

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében kérjük hozzájárulását ahhoz, hogy hírlevélben rendszeresen rendezvényszervezési információval lássuk el Önt, illetve az
Ön által képviselt vállalkozást. Ön, illetve cége adataihoz az internet oldalakról nyilvános cím gyűjtésével, vagy egyéb legális módon jutottunk. Az üzenet
elküldés előtt vírusellenőrzésen esett át, de a vírusmentességére nincs semmilyen garancia, ezért kérjük, ellenőrizze azt. Köszönjük!

