


BEMUTATJUK 
BALATONFÜRED 
ÚJ, VÍZPARTI 
RENDEZVÉNY-
HELYSZÍNÉT

Az idén május óta üzemelő, 5 csillagos, adults-only szolgáltatásokat 
nyújtó LUA Resort szálloda mellett nyílik meg Balatonfüred új rendez-
vényhelyszíne, a LUA EVENTS. A szállodához kapcsolódó multifunk-
cionális rendezvényhelyszín 2022. októbertől várja MICE vendégeit.

A tágas terekből álló épület képes flexibilisen befogadni nagy rendez- 
vényeket, konferenciákat, kiállításokat, karácsonyi partykat, esküvőket, 
de alkalmas lesz workshopok, oktatási programok, sajtótájékoztatók,  
kihelyezett tárgyalások megrendezésére is. A rugalmasan bővíthető terek  
különböző iparágak kiállításaihoz adnak méltó keretet. A Balaton  
közelségével és a gyönyörűen parkosított területtel páratlan környezetet 
tudunk biztosítani.

ÚJ MINŐSÉGET HOZ 
BALATONFÜRED 
ÉLETÉBE AZ OKTÓ-
BERBEN NYITÓ LUA 
EVENTS

Balatonfüred pezseg, egyre több hazai és nemzetközi esemény talál 
otthonra a négy évszakos városban. A város nem csak egy 5 csillagos, 
adults-only szolgáltatásokat kínáló szállodával bővül, de októbertől 
egy közvetlen vízparti kapcsolattal rendelkező, multifunckionális 
rendezvényhelyszín is várja MICE vendégeit.



A rendezvényterem hatalmas üvegfalaival 
szervesen kapcsolódik a vitorláskikötőhöz,  
és az épülettel szemben elhelyezkedő 5 csillagos 
szálloda szolgáltatásaihoz. 

Az épületet két, funkciójában is jól elkü-
löníthető tér alkotja: a foyer-hez kapcsolódik 
egy 220 fő befogadására alkalmas, 3 hang- 
szigetelt, flexibilis mobilfallal elválasztható,  
236 m2 oszlopmentes tér. A kifogástalan 
lebonyolítás érdekében mind a három szekci-
óterem akadálymentesített, a faltól falig tartó 
üvegfelületnek köszönhetően balatoni  
panorámával és teljes sötétítési lehetőséggel 
rendelkezik. Klímaberendezéssel és legmo-
dernebb beépített audiovizuális technikával  
van felszerelve. 

Törekszünk arra, hogy környezettudatos 
rendezvényhelyszínként működjünk, fenn-
tartható megoldásokat alkalmazzunk, ezért  
vendégeink kényelmét – többek között - kör-
nyezetkímélő hűtő-fűtő rendszer szolgálja. 

Nº1+Nº2+Nº3 Nº1 Nº2 Nº3 Nº1+Nº2 Nº2+Nº3

MÉRETEK
(sz x h) 11 m x 21,4 m

11 m x 
7 m

11 m x 
7 m

11 m x 
7 m

11 m x 
14 m

11 m x 
14 m

ALAP- 
TERÜLET (m2) 231 m2 77 m2 77 m2 77 m2 154 m2 154 m2

TERMÉSZETES 
NAPFÉNY

     

LÉGKONDICI- 
ONÁLÁS

     

BEÉPÍTETT 
VETÍTÉS ÉS 
HANGTECHNIKA

     

ÁRNYÉKOLÓ      

SZÉKSOROS 190 fő 60 fő 70 fő 60 fő 120 fő 120 fő

ISKOLAPADOS 120 fő 40 fő 46 fő 40 fő 86 fő 86 fő

U ALAK 45 fő 15 fő 19 fő 15 fő 30 fő 30 fő

KARÁM ― 18 fő 22 fő 18 fő ― ―

KABARÉ ― 16 fő 20 fő 16 fő ― ―

BANKETT 100 fő ― ― ― ― ―

ÁLLÓFOGADÁS 220 fő 60 fő 70 fő 60 fő 140 fő 140 fő

ELRENDEZÉSEK



A LUA Resort gasztronómiai koncepciója könnyeden 
elegáns bistro gasztro élményt kínál. Pintér Károly  
Executive Chef vezetésével és Pesti István chef consul-
tant támogatásával a rendkívüli minőségű alapanyagokból  
a szenvedéllyel alkotó kollégák nap mint nap emlékezetes  
és kifogástalan ízeket varázsolnak. A menüt hazai 
termelők és fenntartható gazdaságok szezonális alap-
anyagainak felhasználásával állítottuk össze. 
Törekszünk minden ételt és italt az egészséges táplál-
kozási szempontoknak megfelelően, az ételérzékenységek, 
intoleranciák figyelembevételével elkészíteni.



Segítünk Önnek abban, hogy vendégeit 21. századi környezetben  
lássa vendégül. A kultúra és a gasztronómia szeretete iránti 
elkötelezettségünk és a környezettudatosság nyilvánul meg  
minden javaslatunkban. 

Tájékozódjon a lehetőségekről weboldalunkon, vagy kérjen 
ajánlatot az AJÁNLATKÉRÉS gombra kattintva, illetve  
keressen minket a rendezveny@luaresort.com címen.

AJÁNLATKÉRÉSAJÁNLATKÉRÉS

https://luaresort.com/rendezveny/ajanlatkeres/

