H-8230 Balatonfüred,
Horváth Mihály utca 66.

T: +36 20 378 7428

A RENDEZVÉNYHELYSZÍN
AKADÉMIA HOTEL**** BALATONFÜRED
Szállodánk Balatonfüreden, a Városi Uszoda és a Balatonfüredi Szabadidő és
Konferencia Központ közvetlen szomszédságában helyezkedik el, csupán
néhány percnyire a Balaton parttól, a városközponttól. Szállodánk tökéletes
választás rendezvények helyszíneként, üzletemberek, kikapcsolódásra
vágyók, családok, sportcsapatok és szabadidős csoportok számára egyaránt.
Az Akadémia Hotel**** Balatonfüred 49 nem dohányzó szobával és egy
lakosztállyal, a Balatonra gyönyörű panorámát nyújtó, egyedi tetőteraszával,
minőségi szolgáltatásokat nyújtó éttermével, uszoda és wellness használattal
várja vendégeit.

www.akademiahotel.hu

www.akademiahotel.hu
info@akademiahotel.hu

H-8230 Balatonfüred,
Horváth Mihály utca 66.

SZOBÁK
• 32 Standard szoba
• 17 Classic Grande szoba
• 1 lakosztály

SZOBÁK FELSZERELTSÉGE
• kétágyas elhelyezés
• fürdőszoba zuhanyzóval
• légkondicionáló
• fürdőköpeny
• hajszárító
• minibár
• LCD TV
• ingyenes WIFI

ÉTTEREM ÉS KÁVÉZÓ
• 120 fő befogadására alkalmas étterem
• sokszínű ízvilág
• helyi termelők által biztosított
alapanyagok
• kávékülönlegességek
• izgalmas koktélok
• balatoni panorámás tetőterasz bárral

RENDEZVÉNY
• 150 m2 rendezvényterem
• rendezvénytechnika igény szerint
• széles sávú WIFI
• a Balatonfüredi Szabadidő és
Konferencia Központ 50 méterre
található, amely akár 1.000 fő
befogadására is alkalmas

WELLNESS
• közvetlen, zárt folyosón való átjárás a
Városi Uszodába
• ingyenes belépő a szálloda vendégei
részére
• jacuzzi, szauna, gőzfürdő

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
• díjmentes parkolás a közelben
• ingyenes WIFI a szobákban és
közösségi terekben
• buszok részére parkolási lehetőség
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BALATONFÜREDI SZABADIDŐ
ÉS KONFERENCIA KÖZPONT
Változatos méretű és elhelyezkedésű
rendezvénytermek, amelyek szinte
minden igényt kielégítenek!
• Nagycsarnok - 1.107 m2
- színházi elrendezés: 724 + 400 fő
- bankett: 600 fő
- állófogadás: 900 fő
• Íves terem - 177 m2
- színházi elrendezés: 190 fő
- bankett: 100 fő
- állófogadás: 150 fő
• Panoráma terem - 177 m2
- színházi elrendezés: 250 fő
- bankett: 180 fő
- állófogadás: 200 fő
• Mozi - 180 m2
- színházi elrendezés: 153 fő
• Szabadtéri színpad
- 600 ülőhely
- 200 mobil ülőhely
• Előcsarnok - 750 m2
- 800 fős ruhatár

EGYÉB LEHETŐSÉGEK
• konditerem
• squash pályák
• táncterem

Balatonfüred

www.akademiahotel.hu

T: +36 20 378 7428

www.akademiahotel.hu
info@akademiahotel.hu

