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Hotel Makár Sport & Wellness****/*** 

 

a megfelelő helyszín meetingek, partnertalálkozók, csapatépítő 
tréningek, kisebb konferenciák, workshopok és szabadidős 

rendezvények lebonyolítására! 

 

Miért válassza a Hotel Makár-t? 

- Pécs kulturális- és programlehetőségei elérhető közelségben a szállodától 

- az Expo Center, a Pécsi Tudományegyetem több épülete is mindössze 
néhány percnyi távolságra 

- nyugodt fekvésű, belváros közeli szálloda, konferencia és sport-wellness 
szolgáltatásokkal 

- 58 db szoba 4* és 3* kategóriában 

- több rendezvényterem 80-100 m2 között, technikával, természetes fénnyel 

- 2000 m2-es fedett, fűtött teniszcsarnok, akár rendezvényekhez is 

- 120 fős étterem és hangulatos terasz, 40 fős pince étterem bowlinggal 

- Kényelmesen megközelíthető parkolási lehetőségek 

- ingyenes internet csatlakozási lehetőség a szálloda egész területén 

- szállodánk több alkalommal volt elismert helyszíne szakmai és tudományos 
konferenciáknak, céges rendezvényeknek és tréningeknek  

- 50 szobaéjszaka feletti rendezvények esetén ajándékszolgáltatásaink közül is 
válogathat  
 

 

Ajánljuk üzleti, konferencia és csapatépítő csomagjainkat:  

Üzleti Reggeli és 1 Napos Konferencia ajánlatok: 

Tartalma: Konferenciaterem technikával, catering /reggeli, ebéd, változatos 
kávészünetek/, kényelmes parkolási lehetőség 

Bomba Csapat, Zsolnay Rejtély, Csontváry Kód csapatépítő csomagajánlatok: 

Tartalma: szállás, csapatépítő program, catering, konferenciaterem technikával, 
opcionális programlehetőségek, 16.500-19.950 FT/fő/éjszaka ártól 

Konferencia Csomagajánlatok: 

Tartalma: szállás, konferenciaterem technikával, teljes ellátás, italcsomagok, wellness 
szolgáltatások használata, opcionális program- és csapatépítő tréning lehetőségek 
trénerrel, már 21.950 Ft/fő/éjszaka ártól 

 

http://www.hotelmakar.hu/


 

HOTEL MAKÁR Sport & Wellness 

7635 Pécs, Középmakár dűlő 4. Tel: +36 72 224-400 

 www.hotelmakar.hu 

 

 

 

 

A különböző rendezvényeket két teremmel tudjuk kiszolgálni: 

 

Konferenciatermünk 80 m2-es, teljes beépített technikai felszereltséggel, 
légkondicionálással van ellátva, természetes fénnyel rendelkezik. Többféle berendezési 
módozatban, max. 80 főig biztosít kényelmes és modern helyszínt a rendezvényekhez.  
 
Tükrös rendezvénytermünk 110 m2-es, természetes fényű, mobil technikai 
berendezésekkel lehet felszerelni.  

 

         
 

Éttermünk két részre osztható, így a kapcsolódó vendéglátás során is biztosítani tudjuk a 
résztvevők nyugalmát. Változatos konferencia bekészítésekkel, 2-3 fogásos ebéd és 
vacsoraajánlatokkal, svédasztalos menüvel és akár 100-120 fős gála vacsorákkal állunk 
rendelkezésükre.  

A szállodában egy egybefüggő, 2000 m2-es fedett, fűtött, mesterségesen megvilágított 
csarnok is található, mely giga rendezvényekhez kitűnő helyszín lehet!  

 

Szállodánk szabadidős és csapatépítő programok megszervezésében is segíti a 
rendezvény sikerét, profi csapatépítő és tréner partnereink segítségével! 
 
MICE programajánlataink: 
 

- szállodán belüli sport- és csapatversenyek 
- interaktív játékok: air race, bortrezor fosztogatás, bor lövészet, bombakeresés 
- izgalmas programok trénerrel/aranymosás, légi régészet, dunai motorcsónakozás/ 
- borkóstolók és bor kvíz a szállodában, tematikus borkóstolók szakértővel 
- pezsgő kóstoló és pincelátogatás 
- csokoládékóstoló és készítés 
- show műsorok a szállodában /egyedi koncertek és táncshow,bűvész,karikatúra/ 
- éjszakai wellness programok zenével 

 
 

Bővebb információ: 

Szován Gábor, értékesítési vezető 

06-30-3516061, sales@hotelmakar.hu 

mailto:sales@hotelmakar.hu

