
 

 

 

Konferenčni turizem –  

Uspeh prireditve je naš skupni interes! 

 

Če konferenčni turizem, potem županija Vas! 

Zakaj? 

Na več točkah županije so na razpolago turistični storitveniki, ki so 

pripravljeni in zagotavljajo rutinsko izvedbo. Na območju županije 

najdemo veliko turističnih storitvenikov, ki čakajo svoje strokovne in 

poslovne partnerje s hoteli, ki imajo veliko kapaciteto, s konferenčno 

dvorano in nenazadnje z različnimi drugimi programi. Županija Vas 

razpolaga s številnimi možnostmi za poldnevne, nekaj urne izklope, 

zabave. O možnostih za preživljanje prostega časa poleg strokovnega 

dela se poskrbi cela vrsta gozdov, arboretov, dvorov, gradov in term. 

Vedno se je pojavilo vprašanje: „V redu, ampak kaj naj storimo po 

strokovnem delu?” Tukaj ne boste imeli s tem težave, saj na vsaki lokaciji 

nudimo takšne programe, ki nudijo sprostitev in doživetje. Predlagane 

lokacije obljubljajo različna vzdušja. Majhno mestece Sárvár predlaga 

terme, grad in okoliške dvore. Veliko mesto Szombathely predlaga 

sprehode po mestnem središču, muzeje, kulturne spomenike in lahkoten 

šport. Dvor v naselju Szeleste in dvor Új-Ebergényi ponujata nemoteno 

vzdušje podeželske romantike. Lokacije v Őrségu in Őrimagyarósdu pa 



 

 

 

pomenita pravo kurioziteto za pogumnejše ekipe. Zahtevni konferenčni 

hotel Monoštra in terme ter Őrség so kvalitetne lokacije za programe.  

Regiji dajejo izpostavljeno turistično privlačnost terme. Obisk term in 

široka izbira storitev, ki so povezani z zdravjem, lepoto, so zlahka 

dostopni in bodo pomenili kvaliteten oddih za udeležence. Naš cilj je, 

da bi skozi našega sodelovanja bila prireditev strokovno uspešna, 

poleg tega pa bi odhajali udeleženci od nas z lepim doživetjem in 

napolnjeni z energijo. Uspeh je naš skupni interes.  

Če pridejo vaši partnerji iz tujine, lahko pridejo znotraj države hitro v 

regijo županije Vas. Od Budimpešte je razmerje 200 kilometrov in je 

večji del na avtocesti, tako boste hitro prispeli do zahodnega 

madžarskega mejnega območja, ki je slikovit, ima resnično podeželsko 

vzdušje, hkrati pa razpolaga s profesionalno turistično ponudbo. Če 

pridete iz dunajskega letališča pa je razmerje 110 kilometrov, katerega 

polovica je po avtocesti. Velika mogočnost zahodno madžarske regije je 

dobro zgrajeno, kvalitetno železniško omrežje. Uporabljajte to udobno, 

hitro rešitev, ki ni samo cenejša oblika prometa, ampak je tudi ekološko 

najbolj vzdrževalna. 

PREDLAGAN TERMIN PAKETA: Skozi celo leto, ampak ponavadi izpada poletno obdobje, 

ko so dopusti ter čas proti koncu leta, ko so prazniki. Mislimo, da je srečno, da je glavni termin 

paketa takrat, ko so turistične glavne sezone mimo. Tako bodo kapacitete hotelov in 

konferenčnih dvoran večinoma na razpolago.  

TRAJANJE PAKETA: Konference trajajo ponavadi nekaj dni, torej tri dni, dve noči. Trajanje 

treningov, izobraževanj je ponavadi daljše, trajajo od tri do sedem dni.  



 

 

 

Ponudbe:  

 

V Sárváru najdemo zaradi zdravilnega turizma več večjih hotelov, ki imajo tudi konferenčni 

profil. To so: Danubius Health Spa Resort Sárvár, Park Inn by Radisson Sárvár Resort and Spa, 

Vitalmed Hotel, Hotel Spirit. Te lokacije, ki imajo veliko kapaciteto in ponujajo visoko kvaliteto 

za izvedbo konference, spadajo v večjo cenovno kategorijo in jih predlagamo podjetjam, ki dajajo 

prednost večjemu ponudbenemu nivoju. Na teh mestih lahko zlahka izvedemo konference za več 

sto ljudi, pri tem pa bo na pomoč izkušeno in pripravljeno osebje, ki bo nudilo učinkovito pomoč 

v ozadju. V naselju najdemo na majhnem območju več možnosti za oddih in veliko znamenitosti. 

V neposredni bližini hotelov najdemo terme, svet toboganov in doživljajski park, pustolovski 

park in čolnarsko jezero, ribiško jezero, arboret, grad in njegov muzej, dvorni hotel bližnjega 

naselja Sitke.  

Park Inn by Radisson Sarvar Resort és Spa (Sárvár, Vadkert u. 4.) Hotel leži v neposredni bližini 

znanih toplic v Sárváru, je primeren kraj za konference in prireditve, saj ima moderen nastop, 

profesionalne storitve in visoko kvaliteto udobja prenočišča. Hotel bo ustrezal najvišjim 

zahtevam vaših poslovnih strank. Kapaciteta hotela je 482 oseb. Ima eno veliko dvorano, ki lahko 

sprejme tristo oseb, poleg tega pa še tri manjše prostore. Vsi prostori so dobro opremljeni in 

primerni za izvedbo vaše prireditve. Catering ponudba je dana. V hotelu je možnost za 

prehranjevanje in za prespanje, hkrati pa za izvedbo konference. Tako lahko nudi hotel s svojimi 

celotnimi storitvami maksimalno udobnost za strokovne dejavnosti in dejavnosti v prostem času.  

Danubius Health Spa Resoprt Sárvár**** (Sárvár, Rákóczi F. u. 1.) Kapaciteta hotela, ki ima 136 

dvopostelnih sob, je 272 oseb. Hotel leži v srcu mesta, v neposredni bližini grada Nádasdy in 

arboreta. Obdaja ga devet hektarni park. Restavracija Nádor ponuja vrhunce domanje in 

mednarodne kuhinje. Posebnost hotela je, da ima svoj termalni izvir. Zdravilna voda olajša veliko 

zdravstvenih težav, poleg tega pa blagodejno vpliva na to, da bi se znebili tudi stresa.  

 

 



 

 

 

Nekaj kilometrov od Sárvára leži naselje Sitke, ki ima pomembno stavbo, in sicer dvorni hotel. 

(Sitke, József Attila u. 1.) Preteklost zgradbe sega nazaj do 13. stoletja. Nekoč je stal tukaj grad, ki 

ga je družina Felső Büki Nagy pregradila v dvor, ki je baročnega sloga. Današnjo obliko je dobilo 

v 19. stoletju. Stavba še danes seva zgodovinsko vzdušje. Lega zgradbe je idealna. V njeni bližini 

najdemo več toplic, in sicer: Sárvár, Mesteri, Borgáta, ampak tudi Bükfürdő ni daleč. Zunanji 

bazen hotela pa nudi vodna doživetja na kraju mesta. Kapaciteta prenočišča je 48 oseb. Ima tudi 

lastno restavracijo, ki jo najdemo v pritličju. Velika dvorana lahko sprejme 80-100 oseb. Dvor 

zagotavlja mirne okoliščine za izvedbo prireditve.  

 

 

Dvorni hotel Új-Berényi v Vasszécsenyu ponuja takšno lokacijo, kjer lahko udeleženci 

konference opravljajo svoje strokovno delo daleč od hrupa zunanjega sveta in neodvisno od 

zunanjih vplivov. Temu pa bo sledil skupni oddih. Stavba dvora ponuja lepo in dostojno okolico 

za konference. Kapaciteta je srednja, lahko sprejme okoli 50 oseb. Kot dopolnilni program 

predlagamo okoliške dvore, ki si jih lahko ogledamo s krajšim avtobusnim izletom.  

 

 

Dvorni hotel Festetics, Hotel Zsuzsanna. (Szeleste, Arany J. u. 37.) Dvorni hotel v kraju Szeleste 

stoji ob robu naselja kot majhna šatulja, na sredini gozdnatega območja, arboreta. Stavba se 

prikaže reprezentativno. Kapaciteta dvornega hotela je 78 oseb, primerna je za izvedbo manjših 

prireditev, dogodkov, izobraževanj. Goste čaka deset dvoposteljnih sob in 16 apartmajev. Ima tri 

konferenčnih dvoran, iz katerih je največja primerna za sprejem 250 oseb. (Če število prireditve 

to presega, potem lahko goste, ki so nad kapaciteto hotela, začasno namestimo v Szombathelyu.) 

Manjše konferenčne dvorane sprejemajo 40 in 70 oseb. Dvor stoji daleč od mestnega hrupa, v 

mirnem okolju, ki omogoči poglobljeno strokovno delo. Za zabavo udeležencev pa poskrbi 

arboret in manjše toplice, ki spadajo k dvoru. Na razpolago so tako notranji kot zunanji bazeni. 

Kuhinja dvorske restavracije nudi vrhunce tradicionalne gastronomije. Tukaj je možnost tudi za 

izvedbo sprejema za 300 ljudi. Tukaj ne mineva čas v ritmu in vzdušju velikih hotelov.  



 

 

 

Szombathely, kot konferenčna lokacija, pomeni rešitev za tiste, ki iščejo mestno okolje. Tu je 

možnost za izvedbo konferenc, ki so srednje cenovne kategorije.  

Izobraževalna akademija za odrasle Martineum nudi možnost za izvedbo prireditve, ki ima višjo 

cenovno kategorijo. Kapaciteta prenočišča je 63 oseb. (V bližini je na razpolago več hotelov). 

Institucija obravna skupinske prireditve že rutinsko, saj ima tudi izobraževalni profil. Velika 

dvorana sprejme 150 oseb, seminarska dvorana pa sprejme še nadaljnih 30 oseb. Zajtrk je dan, za 

skupine pa lahko zagotovijo tudi kosilo in večerjo, ampak tukaj je potreben predhodni dogovor. 

Institucija leži na mirni točki mesta. V parku lahko izvajamo odpočitne sprehode med rimskimi 

rekonstrukcijami najdb. V okolici najdemo več, drugih konferenčnih lokacij. Takšen je Hotel 

Claudius, ki ima največjo kapaciteto v mestu. Ima srednjo cenovno kategorijo in nudi možnost za 

izvedbo konference z velikim številom udeležencev. Kapaciteta hotela je 222 oseb. Na razpolago 

je 82 standardnih sob, 6 Business apartmajev, 3 bioloških sob, 1 soba za osebe, ki so omejene v 

gibanju in dva družinska apartmaja. Kapaciteta njihovih opremljenih konferenčnih dvoran: velika 

dvorana sprejme 250 oseb manjše dvorane pa lahko sprejmejo 45, 25, 10 oseb. Hotel sprejme 150 

oseb in ima tudi restavracijo. K stavbi spada veliko parkirišče. V sosedstvu je plavališče in veliko 

zelenih območij. Iz sob lahko občudujemo sami sebe v mirni vodni gladini jezera Csónakázó. 

Park Hotel Pelikán**** (Deák Ferenc u. 5.) ima večjo cenovno kategorijo, v njem pa se lahko 

izvede konferenca za 100 ljudi. Hotel je v mestnem središču. Njegova restavracija z imenon Villa 

Pelikán je bila leta 2006 in leta 2007 med 11 najboljšimi restavracijami države. Kapaciteta 

prenočišča je 80 oseb. V sosedstvu hotela, v parku najdemo muzej Savaria, ki lahko nudi odličen 

dopolnilni program s svojim širokim razstavnim gradivom. Mestno središče in glavni trg 

Szombathelya so toplice v Büku, ki imajo odlično zdravilno vodo, oddaljene le 20 kilometrov. 

Kot fakultativni program predlagamo obisk toplic, ki so odprte tako pozimi kot poleti in imajo 

notranje ter zunanje bazene.  

Na obrežju jezera Csónakázó je t.i. Tó Vendéglő, v katerem lahko izvedete prireditve z večjim 

številom, saj je na razpolago konferenčna dvorana, ki sprejme 400 oseb. V ustanovi deluje tudi 

restavracija. 

 

 



 

 

 

 

V Őrségu so zaradi pokrajinske in naseljske strukture na razpolago le prenočišča in dvorane z 

manjšo kapaciteto. Tistemu, ki poleg poglobljenega strokovnega dela hrepeni tudi po 

odpočitniškem, zdravem okolju, je to odlična lokacija. V naselju Őrimagyarósd nudi Öri 

Vendégház (gostišče) možnost za izvedbo strokovne prireditve. V osrednji stavbi gostišča je 

prostor, ki sprejme 50-70 oseb. Prenočišče pa je rešljivo v naših apartmajih. Kapaciteta je 64 

oseb. (Zimski odpiralni čas je bil dosedaj neprekinjen).  

Druga možnost Őrséga je gostišče Bakter v Szalafőju, kjer lahko namestimo 52 oseb. V stavbi, ki 

je nekoč delovala kot obrat, je možnost za izvedbo prireditve. Kot možnost programa 

predlagamo številne znamenitosti Őrséga: Pityerszer v Szalafőju, zvonik (Harangláb), 

jezero Vadása, dvor v Körmendu kulturni spomeniki v Monoštru in monoštrske terme. 

Znamenitosti bližnje Slovenije se splača pogledati v okviru enega celodnevnega izleta.  

V naselju Magyarszombatfa, ki leži nekaj kilometrov od slovenske meje, je penzion Ginti. 

Kapaciteta penziona je 53 oseb. V restavraciji lahko naenkrat postrežejo 60 oseb. Őrség in bližnja 

Slovenija imata veliko znamenitostih in možnostih za izlete. 

 

Monošter je mirno majhno mestece ob meji. Je najzahodnejše mesto na Madžarskem. Okras 

mestnega središča je baročna cerkev Matere Božje in samostan, nekdanja cistercijanska opatija in 

kašča, ki je sedaj stavba gledališča. Nekaj sto metrov od glavnega trga mesta so terme St. 

Gotthard Spa in Wellnes. Terme, ki imajo mediteransko vzdušje, čakajo svoje goste tako pozimi, 

kot poleti. Vodna površina na 1500 kvadratnih metrih, tobogani, savne, športni bazeni, itd. 

zadovoljijo zahteve tudi tistih, ki želijo počivati ali se ukvarjati s športom. Avstrija je oddaljena le 

nekaj kilometrov. Conference hotel**** superior je s svojimi sobami in z osebjem, ki je 

pripravljeno za izvedbo konferenc, primerna lokacija strokovnih prireditv, konferenc. Celotna 

kapaciteta konferenčne dvorane je lahko 400 oseb.  

V bližini Monoštra je naselje Rönök, kjer je Székely Tanya in Csárda, ki je primerna za sprejem 

večjih skupin (Rönök, Alkotmány út 9.). Tradicionalno podeželsko ljudsko stavbarstvo tukaj ni 

navzoče kot dekoracija, ampak so to pravi predmeti s pravim madžarskim vzdušjem. To je 

posebna lokacija, kjer se tuji gosti radi mudijo. Taka mešanica folklore in podjetniške prireditve 



 

 

 

lahko ustvari zanimivo zmes, ki nudi udeležencem konference ali prireditve neminljivo in 

posebno doživetje. V stavbah, ki imajo strehe iz trsa in bele stene, je ljudsko pohištvo in starine, 

med katerimi lahko jemo specialitete madžarske kuhinje, ki jih postrežejo natakarji, ki so oblečeni 

kot hajduki. Vinska klet, ki je obokana, sprejme 180 oseb. Lokacija je bolj primerna za lahkejše, 

bolj sproščene dogodke, kot pa za poslovne, strokovne prireditve. Za vaše tuje partnerje je lahko 

ta kraj osvežilna lisa.  

V Monoštru je Hotel Lipa (Monošter, Gárdonyi u.1.), ki ima konferenčno dvorano, ki sprejme 

180 oseb. Hotel ima 22 sob in 2 apartmaja, v katerih lahko namesti 54 oseb. Restavracija lahko 

postreže naenkrat 150 osebam. Kraj je primeren za izvedbo dogodkov, ki imajo srednjo cenovno 

kategorijo.  

 

V bližini zahodne meje, ob vznožju Kőszegi-hegységa, v objemu gozdnatih območij stoji 

počitniško naselje Novákfalu, ki je lahko posebna lokacija vaše prireditve. V sosedstvu občine 

Velem stoji ta turistični objekt, ki seva posebno vzdušje in ima prastare in ljudske oblike 

madžarskega stavbarstva. Ta lokacija je lahko prava kurioziteta za tuja podjetja, ki bo zaslepila 

udeležence konference. Kapaciteta je 180 oseb. Med uličicami 57 separiranih zgradb so vodni 

toki, jezerca, nad njimi obokajo mostovi, na zelenih območjih pa se pojavijo domače živali. 

Kapaciteta dvorane za prireditve je 140 oseb. Tehniška oprema je dana. Možnost prehranjevanja 

nudi restavracija „Lakj jól Velem”. Krepkosti restavracije so vrhunci madžarske kuhinje in 

specialitete, ki jih pripravijo na prostem ali v peči. Pokrajina je klimatski zdravilni kraj, njen zrak je 

posebej snažen.  

 

Bükfürdő je lahko prav zanimiv kraj vaše prireditve. Majhno naselje je pravo turistično središče, 

ki je v državnem merilu znano, priznano. Turizem se tukaj zanaša na odlično zdravilno vodo. V 

preteklih 50 letih se razvija turizem z naskočnimi koraki. Ponudba se širi, nivo je velik tudi v 

mednarodnem merilu. Tukaj je na razpolago cela vrsta hotelov, med katerimi lahko najde vsak 

takšni hotel, ki je primeren njegovim potrebam. 

Greenfield Hotel Golf és Spa**** (Bükfürdő Golf út 4.) To je eden od največjih kapacitetnih 

hotelov v Bükfürdőju in ima visok storitveni nivo. Najdemo ga v bližini Büka, leži na robu 



 

 

 

Bükfürdőja. Kapaciteta hotela je 450 oseb. Hotel ima 192 dvoposteljnih sob in 15 apartmajev. 

Ima 6 bazenov, ki imajo skupno vodno površino 700 kvadratnih metrov. Je ekskluzivna lokacija, 

ki nudi visoko kvaliteto svojim gostom. Je mirni kraj, kjer obdaja človeka narava. Njegova lega je 

posebna, v ogromnem praparku, ki meri približno 1 milijon kvadratnih metrov, pa stoji desettisoč 

topolov. Na obrežju sedem jezer živi okoli 100 vrst ptic. Storitve hotela so obsežne: wellness 

oddelek, restavracija, kondicionalna dvorana, golfišče (mednarodno golfišče z 18 luknjami), 

zdravstvo, frizerski salon, masaža, kozmetika, pokriti bazen, teniško igrišče, zunanji bazen, 

otroški bazeni, savna. Hotel je primeren za zadovoljitev visokih potreb. Iz šestih konferenčnih 

dvoran ima največja kapaciteto za 290 oseb, najmanjša pa za 10 oseb. Hotel je primeren za 

prireditve, konference, pri katerih je pomembno, da so vse storitve dostopne na enem mestu.  

Hotel Caramel****: (Bükfürdő, Európa út 18.) Kapaciteta hotela je 170 oseb. Na razpolago je 

sedemdeset dvoposteljnih sob, tri enoposteljnih sob in pet apartmajev. Iz treh konferenčnih 

dvoran sprejme največja 150 oseb, najmanjša pa 30 oseb. Restavracija hotela nudi vrhunce 

madžarske, mednarodne in wellness kuhinje. V neposredni bližini je stolp Kristály in pustolovski 

park, ki je daljši kot en kilometer. Poleg športa in gibanja nudi odlično pustolovščino, doživetje. 

Je lahko odlična lokacija za podjetniški team building. Poleg pustolovskega parka je Villa Rosato, 

ki je odlična slaščičarna in koktelni bar. V ponudbi hotela najdemo savno, bazen, zdravilne 

storitve, solarij, možnosti masaže, kozmetiko, kondicionalno dvorano. Poseben, posamezni profil 

hotela je holistika. Holistični vidik opazuje svet v celoti, z zdravjem pa ravna, kot s harmonično 

enoto telesa in duše. Holistika ne zdravi simptome, ampak odkriva vzroke in hkrati zdravi. Na 

razpolago je cela vrsta storitev: Reiki, Tibetska terapija glasu in razne terapije, grafologija, 

glasbene relaksacije, astrologija, aywerdične terapije, analiza prihodnosti, itd. Za udeležence je 

lahko posebna ponudba uporaba teh storitev v prostem času. Vaši partnerji, kolegi se lahko v 

času vaše prireditve obogatijo s posebnimi doživetji, napolnijo telesno in duševno. Dvorane 

prireditve: dvorana Mantra skupaj: 135 kvadratnih metrov (140 oseb) dvorana Mantra 1: 75 

kvadratnih metrov, dvorana Mantra 2: 60 kvadratnih metrov, dvorana Rosato: 140 kvadratnih 

metrov (100 oseb). Zadnjo dvorano najdemo v sosednjem Villa Rosatoju. Tako lahko izvedete 

vašo prireditev tudi separirano od življenja hotela, nemoteno. Dvorane so opremljene z wifi 

dostopom, z ledsteno, s telefonom in s klimo.  

Hungest Hotel Répce*** (Bükfürdő, Termál krt. 26.) Kapaciteta prenočišča: 155 dvoposteljnih 

sob in 8 apartmajev. Konfrenčna dvorana sprejme 20 oseb. Hotel je v neposrednem stiku s 



 

 

 

termami Bükfürdő Gyógy-és Élménycentrum, tako da lahko pridete do term s kopalkami, skozi 

zaprtih, kurjenih hodnikov. Hotel je primeren za izvedbo podjetniških dogodkov z manjšim 

številom udeležencev in ima ugodno ceno. V ponudbi najdemo možnosti masaže, frizerstvo, 

wellness storitve, restavracijo, jacuzzi, drinkbar.  

Hungest Hotel Répce Gold****: Kapaciteta hotela je 400 oseb in ga najdemo pod hišno številko 

Európa krt.3. Ponuja 134 dvoposteljnih sob, 21 večposteljnih sob, 14 apartmajev, 4 večja 

apartmaja. (Sobe so klimatizirane) Konferenčna dvorana sprejme 80 oseb. Hotel je v 

neposrednem stiku s termami Bükfürdő Gyógy-és Élménycentrum.  

Danubius Health Spa Resort Bük**** (Bükfürdő) kapaciteta hotela je 384 oseb. Iz šestih 

konferenčnih dvoran sprejme največja 150 oseb, najmanjša pa 15 oseb. All inclusive prenočišče je 

dobro opremljeno. Predlagamo tistim podjetjam, organizatorjem, ki želijo vse storitve ponuditi 

svojim partnerjem na enem mestu. K hotelu spada tudi svoj notranji in zunanji bazen. Ta vodni 

svet je sestavljen iz termalnega kopališča, pokritega in vrtnega bazena, parnega kopla, savne.  

Hotel Apartman je zgradba, ki ima 82 dvoposteljnih sob in 4 apartmajev in katerega celotna 

kapaciteta je 300 oseb. (Bükfürdő, Termál krt. 43.) Cena je od ostalih hotelov naselja bolj zmerna, 

zato je odličen kraj za prireditve, konference z manjšim proračunom. Lega je idealna, saj je 

razmerje med termami in naseljem le nekaj sto metrov. Hotel je sestavljen iz štirih objektov, ki so 

vsi tristopenjski. Konferenčna dvorana je primerna za sprejem 60 oseb. V restavraciji je možnost 

zajtrkovanja, polpenziona ali ala cart naročila. Kuhinja ponuja specialitete tradicionalne 

madžarske kuhinje. 

 

Med Bükom in Csepregom je Hotel Öreg Malom****. Nekdanji vodni mlin danes čaka svoje 

goste z opremljenemimi apartmaji in sobami ter z restavracijo. Kapaciteta konferenčne dvorane je 

60 oseb. Ima 24 sob, v katerih lahko namestijo 56 oseb. Hotel obdaja 18 hektarno zeleno 

območje, v katerem je več kilometrov dolga peš pot, ki se dotakne tudi ribnika. Preizkušnja 

zdravilne vode v bližnjem Bükfürdőju je skorajda obvezni program. Nekaj sto metrov dalje je 

glavni trg Cseprega, ki ponuja prijetno peš pot. (Lokacije so dostopne tudi s kolesom po 

kolesarskih stezah). Wellness doživetje je dostopno na kraju mesta. Zunanji bazen hotela, finska 



 

 

 

savna, parni kopel ponujajo mirno osvežitev, daleč od vrveža turističnih centrov. Tistim, ki 

hrepenijo po poglobljenem strokovnem delu, nudi Öreg Malom nemoteno okolje.  

 

Hotel Írottkő*** (Kőszeg, Fő u. 4.) stoji v mestnem središču Kőszega in je njegova kapaciteta 

110 oseb. Ima dve konferenčni dvorani. Večja (dvorana Alpokalja) sprejme 100 oseb, manjša 

(dvorana Írottkő) pa 80 oseb. Avla je primerna za sedečo namestitev 200 oseb. Trg je eden od 

najlepših trgov na Madžarskem. zgodovinsko mestno središče Kőszega je bogato v kulturnih 

spomenikih. Ta stavba se razlikuja od svoje okolice, saj je bolj moderna. Okolica mesta je 

preobilna glede naravnih lepot. Je vredno uvrstiti lažje sprehode, kolesarske ture. Smo že skoraj v 

mestu v gozdu, ampak tisti, ki načrtujejo daljšo pot, se lahko kolesarijo tudi 100 kilometrov na 

gozdnatem terenu Kőszegi hegységa. V bližini mesta je Bükfürdő, ki ima terme in zdravilno vodo, 

ki so prave posebnosti. Obiščite skupinsko! Bližina meje vabi veliko ljudi na izlet po Avstriji. V 

času tur si vsekakor splača ogledati grad v Lockenhausu. Grad Kőszega je tudi znan kulturni 

spomenik na državni ravni. Grad, ki je v srcu mesta, nudi udeležencem konference zabavo in 

kulturno doživetje. Iz sob hotela lahko občudujemo stolpe cerkve Srce Jezusovo in ostale stavbe 

trga. Restavracija hotela je primerna za 60 oseb. V kuhinji najdemo lokalne specialitete in 

vegetarijansko hrano. Lokalna vina so kvalitetna, sočna, prava obilna rdeča vina, ki jih morate 

obvezno poskusiti. Savne, parne kabine, jacuzzi wellness oddelka nudijo prijeten oddih po 

strokovnem delu in po prijetnih sprehodih. Dvoposteljne sobe hotela imajo razgled na glavni trg 

ali na tržnico. (46 kom)+ družinske/troposteljne sobe 4 kom, (Connecting/dvojna soba/5 kom). 

Hotel leži v centru, ampak ima ugodno ceno.  

Na robu Kőszega stoji Alpokalja Panzió**, (Kőszeg, Szombathelyi út 8-10.) ki ima kapaciteto za 

75 oseb. Na razpolago je 46 dvoposteljnih sob in 4 večposteljnih sob. Iz dveh konferenčnih 

dvoran sprejme večja 120 oseb, manjša pa 30 oseb. K prenočišču spada tudi lastna restavracija. 

Kuhinja ponuja domanje in mednarodne jedi. Penzion ponuja urejene okoliščine po ugodni ceni.  

Hotel z imenom Szálloda az Arany Strucchoz (Kőszeg, Várkörút 124.) najdemo v središču 

Kőszega. Stavba z baročnim slogom je bila zgrajena v 17. stoletju. Vzdušje notranjih prostorov je 

ohranilo zgodovinski značaj. Hotel je eden od najstarejših gostišč na Madžarskem. Prenočišče, ki 

ima 350 letno zgodovino, lahko sprejme 35 oseb. Restavracija je primerna za 120 oseb, posebna 

dvorana pa sprejema še dodatnih 35 oseb. Hotel čaka svoje goste z ugodno ceno.  



 

 

 

 

V Celldömölku, pri vznožju gore Ság najdemo toplice Vulkán, v sosedstvu katere je bil zgrajen 

JUFA Vulkán Fürdő Resort Hotel****. Prvi madžarski hotel verige JUFA čaka svoje goste 

od spomladi leta 2014. Je idealna konferenčna lokacija, kjer nudi športni in wellness resort 

veliko možnosti tako poleti kot pozimi, za tiste, ki se želijo spočiti, za oboževalce športa in 

družinam. Goste čaka 40 moderno opremljenih sob (tuš, WC, TV, balkon ali terasa), enoposteljne 

sobe, dvoposteljne sobe, družinske sobe in družinski apartmaji, restavracija in kavarna s teraso, 

moderno opremljene konferenčne dvorane, brezplačen wifi na celem območju hotela, fitnes, 

biliard in darts, igralna soba za male goste in nogometno igrišče. „Kjer lahko zaključi konferenco 

ena prijateljska tekma.” 

 

 


