
INDOOR & OUTDOOR
Programok

Badacsonyban és környékén, alig pár méterre a Balaton parttól természeti, 

történelmi és kulturális látnivalók várják az érdeklődőket. Várak, kastélyok, 

festői tájakon, borvidékeken átvezető kerékpárutak várják a kirándulni 

vágyókat.

Ön megálmodja, mi megvalósítjuk – akár szállodán belüli, akár szállodán 

kívüli programokról van szó.

Balatoni programok: vitorlázás, hajózás, wakeboard, tutajépítés, 

sárkányhajózás...

Boros programok: bakancsos bortúrák pincemegállóval, pincelátogatások 

borkóstolóval, a vidék borászainak bemutatkozása, borvacsorák, 

borkóstolók (bor és csokoládé, bor és sajt), borkollégium...

Sportos programok: lovaglás, kerékpározás, nordic walking túrák, 

csapatépítő játékok szakképzett trénerekkel (dzsip túrák, lézerharc, 

barlangtúra, hőlégballonozás, paintball, Quadozás, geocaching...).

Esti szórakoztató programok: DJ, karaoke, élő zene, táncosok, fellépő 

művészek – mi megszervezzük Önnek és a hangulat garantált!



Tisztelt Cégvezető,

Ön a Hotel Bonvino Wine & Spa Badacsony cégek 

számára készített kiadványát tartja a kezében. 

Bízunk benne, hogy bemutatkozó anyagunkkal 

megkönnyítjük a választását, hisz célunk, hogy 

vendégeink igényeit a lehető legteljesebb módon 

teljesítsük, legyen szó kikapcsolódásról, wellness 

hétvégéről, családi nyaralásról vagy üzleti 

rendezvényekről. 

A Hotel Bonvino Wine & Spa nem csupán kiváló rendezvényhelyszín. 

Szállodánk gondoskodik vendégei és kollégái testi-lelki felfrissüléséről, 

mellyel felejthetetlen élménnyé válhat akár egy konferencia is.

Szakképzett, felkészült és segítőkész csapatunk mindent megtesz 

rendezvénye sikeres kimeneteléért, hiszen az Ön sikere a mi sikerünk is 

egyben.

TEGYEN MINKET 
PRÓBÁRA!

NAGY MIKLÓS 
szállodaigazgató



 Lehetőség a szálloda kizárólagos használatára

 Egyedi környezet egy egyedi rendezvényhez

 Badacsony páratlan környezete

 Balaton közelsége

 Vidéki csend, gyönyörű környék

 Családias hangulat

 Modern, egyedi belsőépítészet

 Minőség elérhető áron

 Gasztronómia helyi alapanyagokkal

 Személyre szabott ajánlatok

 Figyelmes személyzet

 A konferenciák szüneteiben wellness a testnek és léleknek

 Magas belmagasság, természetes fény, privát terasz 

 minden konferenciateremhez

 Éjszakai exkluzív wellness használat

 Indoor és outdoor programok széles palettája

 Korlátlan ingyenes wifi

MIÉRT MI?



Szállodánkban egy nagy konferenciaterem található, mely két részre 

osztható, illetve egy külön szekcióterem. Nagytermünk egybenyitva 140 fő 

befogadására alkalmas, míg a kisebbek 30 illetve 40 fő elhelyezését teszik 

lehetővé.

A termek mindegyike légkondicionált, természetes fényű, parkettás, kert 

illetve teraszkapcsolattal rendelkezik és modern technikával felszerelt.

Termek Méret Szék- 
soros Bankett Iskola-

pados U-alak Sziget

Kéknyelű +  
Rózsakő

155m2 
22x7 140 100 100 65 75

Kéknyelű 105m2 
15x7 80 70 60 40 50

Rózsakő 49m2 
7x7 40 30 30 25 30

Rizling 40m2 
5,5x7,2 30 30 20 20 25

VÁLLALATI 
RENDEZVÉNYEK
Boros programokkal fűszerezve



Kávészünet, vendégváró falatok a rendezvények szüneteiben, 

borkóstoló neves borászok közreműködésével, vagy akár egy exkluzív 

borvacsora az esti órákban – gasztronómiai csapatunk mindenben  

partnere.

A régióra jellemző specialitások (mangalica, kecskesajt), nemzetközi 

ételkülönlegességek, tradicionális magyar ételek, diétás és reformételek,  

több mint 100 féle bor a borlapon, kávé és tea különlegességek, alkohol-

mentes italok bármelyikét megtalálja éttermünkben és borbárunkban.

GASZTRONÓMIA



SZOBÁINK
A „beszélő design”

A szálloda sok apró szeglete mesél a környékről, a Balatonról, a bor és 

szőlőkultúráról.

100 fő elhelyezésére rendelkezésünkre áll: 36 kétágyas és 4 luxus szoba, 

valamint 6 két légteres apartman, egy nászutas és egy családi lakosztály. 

6 db kétágyas szobánk ikerszobaként közös előtérből nyílik. Két szoba 

kifejezetten mozgásukban korlátozott Vendégeink kényelmét szolgálja.

A hotel megálmodásakor olyan szobákat képzeltünk el, melybe belépve 

a vendég úgy érzi: „ez igen, ha bátrabb lennék, ilyen lenne otthon is”. 

Nálunk elfelejtheti az egy kaptafára épült és berendezett unalmas szállodai 

szobákat – mind a 48 szobánk egyedi  üzenetet hordoz!

Itt minden különleges! A mennyezet nyers betonja különleges egységet 

alkot a szálloda szimbólumait, mintáit megjelenítő textilekkel, a minimalista 

bútorzatot a rusztikus szobákban natúr, a modernekben a fémes színek és 

feketék egészítik ki.



Kezdje a napot élményelemekkel felszerelt úszómedencénkben, frissüljön 

fel jacuzzinkban! Kortyolja el reggeli kávéját napozóteraszunkon, egy 

kényelmes nyugágyban heverve. Válasszon szauna kínálatunkból, 

masszázsainkból és napi sportajánlatunkból!

Egy munkával töltött nap után jól esik egy kis izomlazító és stresszoldó, 

egyúttal gyógyító kényeztetés.

Este lehetőség van a wellness részleg exkluzív használatára, hogy kollégái 

zárt körben pihenhessék ki a nap fáradalmait, pezsgővel koccintsanak az 

elért eredményekre, vagy az előttük álló feladatok sikerességére, és másnap 

újult erővel lendüljenek munkába.

WELLNESS
Bonvino módra!



INDOOR & OUTDOOR
Programok

Badacsonyban és környékén, alig pár méterre a Balaton parttól természeti, 

történelmi és kulturális látnivalók várják az érdeklődőket. Várak, kastélyok, 

festői tájakon, borvidékeken átvezető kerékpárutak várják a kirándulni 

vágyókat.

Ön megálmodja, mi megvalósítjuk – akár szállodán belüli, akár szállodán 

kívüli programokról van szó.

Balatoni programok: vitorlázás, hajózás, wakeboard, tutajépítés, 

sárkányhajózás...

Boros programok: bakancsos bortúrák pincemegállóval, pincelátogatások 

borkóstolóval, a vidék borászainak bemutatkozása, borvacsorák, 

borkóstolók (bor és csokoládé, bor és sajt), borkollégium...

Sportos programok: lovaglás, kerékpározás, nordic walking túrák, 

csapatépítő játékok szakképzett trénerekkel (dzsip túrák, lézerharc, 

barlangtúra, hőlégballonozás, paintball, Quadozás, geocaching...).

Esti szórakoztató programok: DJ, karaoke, élő zene, táncosok, fellépő 

művészek – mi megszervezzük Önnek és a hangulat garantált!




