
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCIÁK ÉS BANKETTEK 

 

 



 

  

 

KONFERENCIATEREM 

 

        A konferenciaterem találkozók, konferenciák és rendezvények ideális helyszínéül 

szolgál. A terem a legmodernebb kommunikációs technikával felszerelt, valamint 

számos lehetőséget kínál különböző rendezvényekhez. A kastély udvarán található 

előcsarnok közvetlen kilátása garantálja az exkluzív helyszínt rendezvényeinek. 

 
Tények: 

                                           U-alak             blokk           parlament         szinház           

             60 személy        50 személy      80 személy      90 személy     

      

SZALON GOBELIN 

 

        A Gobelin szalon maximális kapacitása 24 fő, ezzel is garantálya a magánélet 

érzését. Ez a konferencia terem, amely közvetlenül a Zöld szalonnal van 

összeköttetésben különleges hangulatot és professzionális felhasználást kínál. A szalon 

kifejezetten kisebb konferenciák vagy egyéb magántalálkozók számára készült. 
 

Tények: 

Méret: 

Mennyezemagasság: 

Kapacitás: 

150 m² (16,7 m x 9 m) 

3,50 m 

max. 90 fő 

Világítási lehetőségek:  napfény és mesterséges fény 

(az ablakok árnyékolása 

lehetséges) 

A lobby mérete: 39 m² Internetkapcsolat:  WLAN és kábel 

Kijárat: 

 

Elektromos 

előcsarnokon keresztül a kastély 

udvarára 

20 csatlakozó aljzat (230 V), 

Vetítő, képernyő: mobilis vetítővászon, 

lehetőségek számítógépes 

vetítéshez 

csatlakozások: 6 rejtett csatlakozó aljzat (230 V), 

1 csatlakozó aljzat (400 V) 

5 telefon / IT csatlakozó,   

Szellőztetés: 

 

Konyha: 

szellőztető rendszer és 

légkondicionáló 

teljesen berendezett 

 1 TV csatlakozó,  konyha 

 8 mennyezeti hangszórók Kilátás: utcára, parkra 

Ülési kapacitás:  

Méret: 

Mennyezetmagasság: 

Kapacitás: 

72 m² (12 m x 6 m) 

3,90 m 

max. 24 fő 

Világítási 

lehetőségek:  

napfény és mesterséges fény 

(az ablakok árnyékolása 

lehetséges) 

A lobby mérete: 15 m² Internetkapcsolat:  WLAN és kábel 

Kijárat:  ninc közvetlen kijárata Vetítő, képernyő: mobilis vetítővászon,  

Hozzáféres  közvetlen  hozzáférés  lehetőségek számítógépes 

a szalonokhoz:   

Elektromos  

(példáúl coffee break-hez) 

23 csatlakozó aljzat (230 V ), 

 

Szellőztetés: 

vetítéshez 

szellőztető rendszer 

csatlakozások: 2 rejtett csatlakozó aljzat (230 V ), Konyha: teljesen berendezett konyha 

 3 telefon / IT csatlakozó 

1 TV csatlakozó,  

4 mennyezeti hangszóró  

 

Kilátás: 

50 m 

parkra 

Ülési kapacitás: 

 

  

 
           
          U-alak            
       24 személy           
 



 

  

 

BÁLTEREM “ORANGERIE” 
 

 

        "Orangerie" bálterem tökéletes helyszín az Ön rendezvényei számára. Ez a barokk 

stílusban berendezett bálterem, melynek bájos teraszáról a tágas kastélyparkra nyílik 

kilátás, nem csak a mesebeli esküvőkre ideális. Az "Orangerie" alkalmas 

rendezvényekhez, kisebb koncertekhez, valamint gálavacsorák számára exkluzív 

légkörben. 

 

Tények: 

Ülési kapacitás: 

 
                                         U-alak                 blokk          parlament         színház              bankett                 
                                     60 személy          50 személy   80 személy       150 személy      100 személy             

 

 

HALA BÉLA 

  
    A "Hala Béla" egy 420 férőhelyes rendezvénycsarnok. A professzionális konferencia 

lehetőségekkel a terem nagyobb méretű eseményekre is alkalmazható. Akár a 

termékbemutatók, vagy ülések, a "Béla-csarnok" a legjobb alapot nyújtja ötleteinek ... 
 
Tények: 

Ülési kapacitás: 

 

                                         U-alak                 blokk           parlament         szinház              banket                recepczió 

                                    210 személy      170 személy    280 személy    420 személy       250 személy         360 személy          

Méret: 

 

Mennyezetmagasság: 

Kapacitás: 

bálterem 148 m² (19,7 m x 7,5 m) 

pódium 45  m² (5 m x 9 m ) 

4,60 m 

max. 150 személy 

Világítási lehetőségek:  

 

 

 

napfény és mesterséges 

fény (az ablakok 

árnyékolása 30%-ban 

lehetséges) 

A lobby mérete:  94 m² (terasz), 36 m² (lobby) Internetkapcsolat: WLAN és kábel 

Kijárat: kijárat  kastélyparkba Vetítő, képernyő: mobilis vetítővászon, 

Elektromos 

csatlakozások: 

23 csatlakozó aljzat (230 V) 

1 telefon/IT -csatlakozó, 

1 csatlakozó (400 V) 

 

 

Szellőztetés:  

lehetőségek számítógépes 

vetítéshez 

szellőztető rendszer 

 2 TV csatlakozó, 8 mennyezeti 

hangszóró 

Konyha: közvetlen hozzáférés  

a szálloda konyhájához 

  Kilátás: parkra 

Méret: 

Mennyezetmagasság: 

Kapacitás: 

520 m² (40 m x 13 m) 

5,65 m 

max. 420 fő 

Világítási 

lehetőségek:  

napfény és mesterséges fény 

(az ablakok árnyékolása nem 

lehetséges) 

A lobby mérete: 15 m² Vetítő, képernyő:: mobilis vetítővászon, 

Kijárat: közvetlen kijárat a parkba  lehetőségek számítógépes 

Elektromos 

csatlakozások: 

1 csatlakozó aljzat (230 V), 

6 rejtett chatlakozó aljzat (230 V),  

3 rejtett csatlakozó aljzat (400 V), 

1 telefon/IT-csatlakozó 

 

Szellőztetés : 

Konyha: 

 

vetítéshez 

szellőztető rendszer 

közvetlen hozzáférés egy 

felszerelt konyhához (16  m²) 

  Kilátás: gyógynövény kertre, 

   teniszpályára, szőlészetre 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 
 

Hotel Château Béla ● Belá 1 ● 943 53 Belá ● Slovakia ● phone: +421 36 7577 600 ● fax +421 36 7577 697 

reservation@chateau-bela.com ● www.chateau-bela.sk 


