
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCIE A BANKETY 

 

 



 

  

 

 

KONFERENČNÁ SÁLA  

        Konferenčná sála je ideálna pre realizáciu Vašich stretnutí, kongresov a podujatí. 

Táto sála je vybavená najmodernejšou komunikačnou technológiou a ponúka veľa 

možností pre rôzne akcie. Priamy výhľad cez vstupnú halu na nádvorie kaštieľa Vám 

zaručí exkluzívne miesto pre priebeh Vašich podujatí.         

 
Fakty: 

                                          U-tvar              blok           parlament            kino           

             60 osôb               50 osôb         80 osôb            90 osôb            

 
SALÓN GOBELÍN 

        So svojou maximálnou kapacitou 24 osôb, Vám Salón Gobelín zaručí pocit 

súkromia. Táto konferenčná miestnosť, nachádzajúca sa priamo pri "Zelenom 

Salóniku", ponúka osobitnú atmosféru ako aj možnosti profesionálneho užívania. Salón 

je špeciálne určený pre menšie konferencie, alebo iné privátne stretnutia.         

 
Fakty: 

Kapacita sedenia: 

 
                                        blok 

                                            24 osôb                 

Plocha: 

Výška stropu: 

150 m² (16,7 m x 9 m) 

3,50 m 

Možnosti osvetlenia:  denné a umelé svetlo 

(zatemnenie možné) 

Kapacita:  max. 90 osôb Internetové pripojenie:  WLAN a káblové 

Plocha lobby:  39 m² Projektor, plátno: mobilné plátno, možnosti 

Východ: cez presklené lobby na nádvorie  pre premietačku a PC 

 kaštieľa  Vetranie: ventilácia  

Elektrické prípojky: 20 zásuviek (230 V), Kuchynka: kompletne zariadená  

 6 skryté zásuvky (230 V),  kuchynka 

 5 telefónnych / IT prípojok,   

1 TV prípojka, 1 zásuvka (400 V), 

Výhľad: na ulicu, na park 

 8 stropných reproduktorov   

 

Kapacita sedenia:  

 

Plocha: 

Výška stropu: 

72 m² (12 m x 6 m) 

3,90 m 

Možnosti osvetlenia:  denné a umelé svetlo 

(zatemnenie možné) 

Kapacita:   max. 24 osôb Internetové pripojenie:  WLAN a káblové 

Plocha lobby: 

Východ:  

15 m² 

nemá priamy východ von 

Projektor, plátno:  mobilné plátno, možnosti 

pre premietačku a PC 

Prístup k salónom:   priamy prístup k salónom Vetranie: ventilácia 

  

Elektrické prípojky: 

(napr. na coffea break) 

23 zásuviek (230 V ), 

Kuchynka: kompletne zariadená 

kuchynka: 50 m 

 2 skrytá zásuvka (230 V ), Výhľad: park 

 3 telefónne / IT zásuvky, 

1 TV prípojka,  

4 stropné reproduktory 

 

 

 

 



 

  

 

BÁLOVÁ MIESTNOSŤ “ORANGERIE” 

        Miestnosť "Orangerie" je ako stvorená na organizovanie Vašich podujatí. Bálová 

miestnosť v barokovom štýle spojená s terasou a výhľadom na nadherný Château park 

je ideálna ako pre rozprávkové svadby, tak i pre rôzne udalosti, od koncertov až po Gala 

večere a to všetko v jedinečnej exkluzívnej atmosfére. 

 

Fakty: 

 

Kapacita sedenia:                 

             
                                         U-tvar                  blok            parlament          kino                  banket                 
                                        60 osôb              50 osôb          80 osôb         150 osôb             100 osôb               

 

HALA BÉLA 

        Hala Béla je miestnosť na podujatia s kapacitou 420 osôb. Práve tu máte možnosť 

zorganizovať Vaše profesionálne konferencie aj s veľkým počtom účastníkov. Či už 

ide o prezentáciu jednotlivých produktov alebo zasadanie, hala Béla je základom pre 

zrealizovanie Vašich nápadov a predstáv… 

Fakty: 

 

Kapacita sedenia: 

 

 

                                         U-tvar                 blok           parlament            kino                banket                recepcia 

                                       210 osôb           170 osôb        280 osôb        420 osôb            250 osôb            360 osôb 

Plocha: bálová mietnosť 148 m² (19,7 m x 

7,5 m) 

pódium 45  m² (5 m x 9 m ) 

Možnosť osvetlenia:  

 

Internetové pripojenie: 

denné a umelé svetlo 

(zatemnenie možné 30%) 

WLAN a káblové 

Výška stropu: 

Kapacita: 

4,60 m 

max. 150 osôb  

Projektor, plátno:  mobilné plátno, možnosti 

pre premietačku a PC,  

Plocha lobby:  94 m² (terasa), 36 m² (lobby) Vetranie :  ventilácia 

Východ: východ do château parku  Kuchynka: priamy prístup k hotelovej 

Elektrické prípojky: 23 zásuviek (230 V),  

1 zásuvka (400 V), 

1 telefónna/IT-zásuvka, 

 

Výhľad:  

kuchyni 

park 

 2 TV prípojky, 8 stropných   

 reproduktorov   

Plocha: 

Výška stropu: 

520 m² (40 m x 13 m) 

5,65 m 

Možnosti osvetlenia:  denné a umelé svetlo 

(zatemnenie nieje možné) 

Kapacita:  

Plocha Lobby:  

max. 420 osôb 

15 m² 

Projektor, plátno: mobilné plátno, možnosti pre 

premietačku a PC 

Východ: priamy východ do parku Vetranie: ventilácia 

Elektrické prípojky: 1 zásuvka (230 V), 

6 skrytých zásuviek (230 V),  

3 skryté zásuvky (400 V), 

1 telefónna/IT-zásuvka 

Kuchynka: 

 

Výhľad: 

priamy prístup ku kompletne 

zariadenej kuchynke (16  m²) 

bylinková záhrada, tenisový 

kurt, vinohrady, kopce 

   Maďarska 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

 
 

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 


