
MenDan Magic Spa & Wellness Hotel HHHHsuperior

8749 Zalakaros, Gyógyfürdô tér 8. • Tel.:+36 93/542-145 • Fax: +36 93/542-150
conference@mendan.hu • www.mendan.hu

www.mendan.hu

KONFERENCIA BEMUTATKOZÓ 

MENDAN MAGIC SPA & WELLNESS HOTELHHHHsuperior, ZALAKAROS

Amennyiben Ön is egy tökéletesen szervezett, gördülékeny és sikeres 
rendezvény megszervezésén fáradozik, megtalálta a megfelelô partnert, 
hiszen közös a célunk! Szállodánk, a zalakarosi MenDan Magic Spa & 
Wellness Hotel komplex szolgáltatás és élménycsomagot nyújt vendégei 
számára, legyen szó egy csapatépítô hétvégérôl vagy akár egy több napos 
szakmai konferenciáról. A hotel 2011-ben elnyerte a legbarátságosabb 
szálloda címet, mely híven tükrözi mottónkat: „a mosoly négy csillaga” 
– ha Ön is azt szeretné, hogy rendezvénye résztvevôi mosolyogva 
távozzanak, válasszon minket! 2014-tôl az új MenDan újra visszahozza 
vendégei számára azt az exkluzív minôséget, melyet a korábbi években 
már megszokhattak tôlünk – nem véletlenül újult meg nevünk is, és 
bôvült a „magic” azaz „varázs” jelzôvel. Engedje meg, hogy bemutassuk 
varázslatos szolgáltatásainkat! 
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1. éRvüNK: TáGAS SZOBáK, váLTOZATOS SZOBATíPUS KíNáLAT

A hotel 162 tágas kétágyas és családi szobával várja a vendégeket, a 
szobák nagy része pótágyazható, és minden kényelmi igényt kielégítenek. 
Szobáink a vendégek számára az elsô meglepetést méretükkel 
szolgáltatják, hiszen az átlagos szobaméret 30 m2! A méreten túl 
azonban a bézs színek elegáns otthonosságát, a kényelmes elhelyezést 
is kedvelik vendégeink, konferenciák esetében nem okoz gondot a twin 
vagy az egyágyas elhelyezés, sem a VIP vendégek magasabb kategóriás 
szobái vagy a lakosztály igények kérdése. 

A légkondicionált, kádas vagy zuhanyzós fürdôszobával felszerelt, 
részben erkélyes, otthonos, egyedi hangulatú, wifi elérhetôséggel 
rendelkezô szobák az alábbi típusokban foglalhatóak: classic és superior 
kétágyas, luxus superior kétágyas jacuzzival, két légteres exkluzív 
apartman konyhával, junior suite, de lux és lakosztály.
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2. éRvüNK: PROFESSZIONáLIS CSAPAT, RENDEZvéNyTERMEK 
éS FELTéTELEK

Szállodánkban több éve összeszokott, sikeres és profi csapat dolgozik 
azon, hogy az Ön rendezvénye a lehetô legsikeresebb legyen! Nálunk 
biztosan szakavatott kezekbe kerül, nincs olyan kérés, melyre nem találunk 
rugalmas megoldást, nincs olyan feladat, mely elôl meghátrálunk! 

A légkondicionált rendezvénytermek kitûnôen alkalmasak konfe-
renciák, elôadások és különbözô rendezvények lebonyolítására. A 
rendezvénytermek nagyobb létszám esetén összenyithatóak, kisebb 
csoportoknál hangszigetelt tolófalakkal akár több, kisebb szekcióteremre 
szeparálhatók. Így akár a 450 fôs rendezvénytôl a néhány fôs megbeszélésig 
bármilyen jellegû rendezvény megszervezésére alkalmasak.

A rendezvény idejére teljes technikai háttérszolgáltatást biztosítunk. Az 
alap technikai berendezéseken túl – igény szerint – technikai eszközök 
széles skálájával emeljük a rendezvények színvonalát.

Technikai berendezések:  Projektor
Vetítôvászon – mobil, beépített  Flip chart
TV készülék    CD lejátszó
DVD lejátszó    Wifi, internet elérhetôség
Jegyzettömb    Toll, ceruza
Szónoki pult    Regisztrációs asztal
Hangosítás

Terem Terület - m2 Körasztalosan Színházszerûen Iskolapadosan U alakban

Nagyterem 270 m2 (29x9,3 m) 240 fô 450 fô 200 fô 150 fô

Achat terem 132 m2 (11x12 m) 80 fô 160 fô 80 fô 30 fô

Turkis terem 120 m2 (15x8 m) 90 fô 140 fô 60 fô 25 fô

Jade terem 120 m2 (15x8 m) 60 fô 100 fô 50 fô 25 fô

Saphir terem
(Achat+Turkis+Jade)

372 m2 
+ táncparkett

230 fô 400 fô 190 fô 80 fô

Összesen 642 m2 470 fô - - -

Szekció 1. 55 m2 (11x5 m) 25 fô 15 fô 15 fô 15 fô

Szekció 2. 88 m2 (11x8 m) 35 fô 25 fô 25 fô 25 fô
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3. éRvüNK: FELEjTHETETLEN WELLNESS éLMéNy

Elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy az ország egyik legkülönlegesebb 
hangulatú wellnesse található hotelünkben. A MenDan vízi világa 
egy 1000 m2 alapterületû fürdôkomplexum, melyben úszó-, élmény-, 
termálmedence, jacuzzi, gyermek pancsoló, Kneipp taposó, továbbá 
szauna részleg gôzkabinnal és finn szaunával, merülô medence, 
élményzuhanyok, játszósarok és mediterrán pihenôszoba található. A 
wellnessen az életet a nap folyamán változatos programok pezsdítik fel: 
szauna showk különleges programokkal, sport és rekreáció szervezett 
keretek között vagy éppen felszerelt fitness termünkben egyénileg. A 
konferenciavendégek kérésére lehetôség van egyedi wellness használatra, 
és ne feledjük az egyik nagy kedvencet az éjszakai fürdôvarázs 
programot, mely során fényekkel, zenével, hastánccal és szauna show-
val szórakoztatjuk a közönséget. Kérésre akár tematikus görög vagy keleti 
vízi partyra is sor kerülhet, koktél pulttal vagy élô DJ-val kiegészülve. A 
koktélokról azonban napközben sem kell lemondani, hiszen pool bárunk 
változatos frissítôket és ételeket kínál egész nap!

A szálloda Mandara Wellness részlege, több mint 50 féle masszázst 
kínál, köztük gyógy és különleges távol-keleti, egzotikus masszázsokat, a 
kínálatot medical wellness kezelések és gyógyterápiák egészítik ki. 

A vendégek kedvencei közé tartoznak az unikális indiai ayurvedikus 
és eredeti thai masszázsok, melyeket a távoli országokból kollégáink 
végeznek, akik magukkal hozták a több évszázados technikát!

A wellnesshez tartozik egy napozó és füvesített panoráma terasz, 
ahonnan gyönyörû kilátás nyílik a virágos Gyógyfürdô térre, és a hoteltôl 
mindössze 50 méterre található városi gyógy-, élmény- és strandfürdôre. 

A wellness azonban nem teljes a szépülés nélkül – nálunk a 
vendégek kipihent testüket meg is szépíthetik, hiszen megújult Topáz 
Szépségszalonunk Maria Galland Kozmetikával, testkezelésekkel, Wella 
fodrászattal, aromafürdôvel, manikûrrel, pedikûrrel és szoláriummal 
várja a hölgyeket és urakat egyaránt.
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4. éRvüNK: ELLENáLLHATATLAN GASZTRONÓMIAI KALANDOK

Visszatérô vendégeink egy dologban mindannyian egyetértenek: 
a MenDan konyha verhetetlen! A gasztronómia magas minôsége 
szállodánk védjegye! Séfjeink és cukrászaink nap mint nap új és 
új fogásokkal fejlesztik kínálatunkat, hogy a törzsvendégeknek is 
meglepetést okozzanak. A MenDan olyan apró különlegességekkel lepi 
meg vendégeit, mint a frissen, helyben sütött omlós péksütemények a 
reggelinél, válogatott sajtok, házi torták a vacsoránál, minôségi vad és 
halételek! A konyha remekei a szálloda több pontján is elérhetôek: két 
étterem, cafe shop, pool bár és koktél bár is kényezteti a vendégeket, 
és gyakran lengi be az éttermet a saját cukrászatunkban házilag készült 
sütemények mennyei illata. 

A rendezvények számára sem standardizált kávészünetekkel és menükkel 
készülünk, hanem a lehetô legmagasabb minôségben szolgáljuk ki az 
igényeket, szállodánk étterme és személyzete rugalmasan alkalmazkodik 
rendezvénye programjához! Italcsomagok, koktél show, minôségi 
borkóstoló, bôvített kávészünetek, menü vagy büféebéd, gálavacsora, 
bekészítések, grill party, tematikus vacsora estek… a sor végtelen, ön 
megálmodja, mi megvalósítjuk rendezvényét!
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5. éRvüNK: KREATív éS EGyEDI PROGRAMLEHETôSéGEK

Amennyiben lehetôsége van rá, hogy a szakmai programot további 
kikapcsolódással és szórakozással egészítse ki, a lehetôségek határtalanok 
a hotel falain belül és kívül egyaránt! Animátor csapatunk minden kihívásra 
felkészült! Állandó programajánlatunk közé tartoznak az alábbiak: sport 
és szabadidôs programok, mint nordic walking, aqua fitness, zumba, 
jóga és különbözô tornák, élôzenés vacsoraestek, borkóstoló, magyaros 
est, éjszakai fürdôvarázs party.Kérésre azonban egyedi, különleges 
programokat is örömmel szervezünk, mint pl. paintball verseny, 
trabant rally, Al Capone bûnbarlangja, segway kirándulás, „gyilkosság 
a vacsoránál” interaktív színházest, sétarepülés, hôlégballon túra stb. 
Részletes programajánlatunkat örömmel rendelkezésére bocsájtjuk!

Reméljük Önt is meggyôzték érveink, azonban száz szónál is többet mond 
egy vizuális élmény – látogasson el hozzánk, próbálja ki szolgáltatásinkat, 
és egyeztessünk személyesen arról, hogyan tehetnénk felejthetetlenné 
rendezvényét! Kollégáink örömmel várják megkeresésüket az alábbi 
elérhetôségeken: 

Fábián Péter 
Corporate Sales Manager 

Tel: 93/542-145, 
Fax: 93/542-150 

conference@mendan.hu 

Bôdör Györgyi 
Értékesítési igazgató 

Tel: 93/542-143 
Fax: 93/542-150 

sales@mendan.hu 


