


  KEDVES PARTNERÜNK,
  LEENDŐ VENDÉGÜNK!
 
Látogasson el Debrecenbe, a Kölcsey Központba, legyen vendégünk 
a Hotel Lycium****-ban, tervezzen velünk!

A Kölcsey Központ kitűnő adottságokkal rendelkező létesítménye komplex 
szolgáltatási csomagot kínál, amelyben konferencia- és rendezvényhelyszínt, 
szállodai vendéglátást, rekreációs és gasztronómiai lehetőségek széles tárát 
nyújtja az érdeklődők számára. Jelentős üzleti előnyökkel járhat az épület-
együttes városközponti elhelyezkedése és a kiváló megközelíthetőség.

Minőségi szolgáltatások „egy kézben és egy helyszínen”
•  2012. január 1. óta a Kölcsey Központ rendezvénytermeinek   
 értékesítését a Hotel Lycium**** értékesítési csapata végzi

•  egy kézbe került a rendezvények teljes szervezése és lebonyolítása
•  egyben kezelhető az események teljes költségvetése
•  rugalmas áralkalmazás, versenyképes csomagajánlatok

Új szolgáltatások, új kínálat, minőségi megújulás
•  új gasztronómiai koncepció, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező chef
•  a hagyományos, és a legújabb nemzetközi trendeket követő   
 gasztronómiai kínálat ötvözése

•  elkötelezett kollektíva vendéglátás, rendezvény és 
 értékesítési területen

•  tematikus estek, egyedi programok megvalósítása
•  új csapatépítő és tréning ajánlatok, indoor és outdoor programok

Reméljük kínálatunkkal felkeltjük érdeklődését, és hamarosan Önt is 
partnereink között köszönthetjük!

MULTIFUNKCIONÁLIS KOMPLEXUM 
– EZERARCÚ KÍNÁLAT

RENDEZVÉNYHELYSZÍN

SZÁLLODA

CATERING

ATTRAKCIÓ

MIÉRT VÁLASSZON MINKET?

17 RENDEZVÉNYTEREM 10-1500 FŐS RENDEZVÉNYEK SZÁMÁRA

KITŰNŐ TECHNIKAI HÁTTÉR

TRADICIONÁLIS ÉS ÚJ IRÁNYZATOKAT IS FELVONULTATÓ 
GASZTRONÓMIA  

EXKLUZÍV LEHETŐSÉGEK: TETŐTERASZ, TEMATIKUS ESTEK

KIVÁLÓ ELÉRHETŐSÉG, PARKOLÁSI LEHETŐSÉG

PROFI SZERVEZŐ CSAPAT
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Termek és 
kapacitás 

adatok

Széksoros 
elrendezés 

(fő)

Iskolapados 
elrendezés

(fő)

U-alak    
(fő)

Tárgyaló 
(fő)

Bankett 
(fő)

Állófogadás 
(fő)

Terület 
(m2)

Hosszúság   
(m)

Szélesség 
(m)

Belmagas-
ság 
(m)

Nagyterem 788 – – – 250-500 600 750 27 17 9,6

4 db
Szekcióterem * 80 40 30 36 – – 80 10 8 6,9

2 db 
Szekcióterem 
egybenyitva

160 90 60 66 – – 160 20 8 6,9

Nagyterem 
+ 4 db 
Szekcióterem 
egybenyitva

1180  – – – 350-760 800 1070 36 30 9,6 / 6,9

Bálterem 260 120 45 55 120 200 300 34 9 5

Bálterem + 
Táncterem 360 130 55 65 150 250 500 44 11 5/6

Kiállítóterem 260 120 45 45 120 200 310 34 9 3,2

Foyer 
(3 szinten 
összesen)

– – – –  – 1200 3414 – – max.
15

      * 4 db szekcióterem a földszinten és 4 db a II. emeleten található, a termek páronként egybenyithatóak.

Termek és ka-
pacitás adatok

Széksoros 
elrendezés 

(fő)

Iskolapados 
elrendezés* 

(fő)

U-alak    
(fő)

Tárgyaló 
(fő)

Bankett**  
(fő)

Állófogadás 
(fő)

Terület 
(m2)

Hosszúság   
(m)

Szélesség 
(m)

Belmagas-
ság 
(m)

Átrium Étterem – – – – 150 180-200 340 25 15 4

Különterem 60-70 40 30-38 24 40 60 60 10 6 3,7

Üvegterem *** 25-30 16 16-24 16 24 20 35 7 5 3,7

* Az iskolapados elrendezés a Hotel Lycium normál méretű asztalaival értendő. 
 A Kölcsey Központ iskolapadjainak használata felár ellenében vehető igénybe.
** A körasztalos elrendezés felár ellenében vehető igénybe.

Minden igényt kielégítő, legkorszerűbb technikai felszereltség:
•  beépített és mobil hangosító rendszer, keverőszoba
•  vetítési lehetőség, vászon, projektor, vetítőgép, kezelőhelyiség
•  wireless internet hozzáférési lehetőség
•  állítható magasságú színpad, bővítési lehetőséggel, mobil lelátók
•  színpadi világítási rendszer, vezérlőhelyiséggel
•  rádió és TV közvetítésre alkalmas belső tér és technikai kialakítás
•  saját kábel TV rendszer, vezérlő és editáló helyiségekkel
•  4 nyelvű szinkrontolmács rendszer, mely akár 
 600 fő kiszolgálására is alkalmas

*** A 4 üvegterem egymás mellett található a földszinten. 
 A termek nem nyithatóak egybe.

HOTEL LYCIUM TEREM ÉS KAPACITÁS ADATAI A KÖLCSEY KÖZPONT  TEREM ÉS KAPACITÁS ADATAI

„A GOMBOSTŰTŐL A TOLMÁCSTECHNIKÁN ÁT, 
EGÉSZEN A BÖSENDORFER ZONGORÁIG”
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A grandiózus, elegáns terem kiválóan alkalmas nagy létszámú konfe-
renciák, bálok, fogadások, koncertek és kiállítások megrendezésére. 
Mérete a leválasztható szekciótermeknek köszönhetően tetszőlegesen 
bővíthető vagy szűkíthető 780-tól 1200 főig. A mozgatható hátfallal 
rendelkező színpad közvetlen kapcsolatban áll a gépkocsi- és kamionbe-
állóval - akár egy autóbemutató helyszíne is lehet. A terem kiváló akusz-
tikájáról a speciális, teremakusztikát módosító rendszer gondoskodik.

Terület (m2) 750

Széksoros elrendezés (fő) 788

Bankett (fő) 250-500

Állófogadás (fő) 600

Terület (m2) 1070

Széksoros elrendezés (fő) 1180

Bankett (fő) 350–760

Állófogadás (fő) 800

 BÁLTEREM
 és TÁNCTEREM

Az I. emeleten található bálterem kitűnő adottságai révén a konfe-
renciákon túl méltó helyszíne esküvőknek, fogadásoknak, céges ren-
dezvényeknek, kisebb koncerteknek és kamaraszínházi előadásoknak.  
A színpad leválasztható, így a terem mérete is 55-360 fő között vál-
toztatható. 

Érdekesség: a terem falát Váró Márton Hat grácia című márvány dom-
borműve díszíti, amely a korábban ugyanezen a helyen álló Kölcsey 
Művelődési Központ falát is díszítette.

Terület (m2) 500

Széksoros elrendezés (fő) 360

Iskolapados elrendezés (fő) 130

U-alak (fő) 55

Tárgyaló (fő) 65

Bankett (fő) 150

Állófogadás (fő) 250
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NAGYTEREM BÁLTEREM + TÁNCTEREM

NAGYTEREM 
+ 4 SZEKCIÓTEREM

Kölcsey 
Központ

Kö
lc

se
y 

Kö
zp

on
t



Az épület földszintjén, a nagytermet körülölelve 4, illetve a II. emeleten 
további 4 természetes megvilágítással nem rendelkező, de kellemesen 
világos, egyenként max. 80 fő befogadására alkalmas terem található.  
A termek páronként egybenyithatóak, így nagyobb létszámú rendez-
vény esetén  max. 170 fő részére is kényelmesek.

Terület (m2) 80

Széksoros elrendezés (fő) 80

Iskolapados elrendezés (fő) 40

U-alak (fő) 30

Tárgyaló (fő) 36

Terület (m2) 160

Széksoros elrendezés (fő) 160

Iskolapados elrendezés (fő) 90

U-alak (fő) 60

Tárgyaló (fő) 66

SZEKCIÓTEREM

2 SZEKCIÓTEREM EGYBENYITVA

FOYER

A tágas, napfényes folyosók jól kapcsolhatók a termekben folyó ren-
dezvényekhez. Kávészünetek, akár 1000 fős álló- vagy ültetett fogadások, 
továbbá poszterszekciók, kiállítások és vásárok nagyszerű helyszí-
nei lehetnek. A rengeteg üveg, fa és kő skandináv hangulatot idéz,  
a hatalmas ablakokon keresztül csak úgy ömlik be a fény.

FOYER 3 SZINTEN

Nettó beépíthető terület:
 • Földszinti Foyer:  400  m2

 • 1. emelet:         100  m2

 • 2. emelet:           80  m2

TETŐTERASZ

A Kölcsey Központ tetőterasza egyedülálló lehetőségeket biztosít a vá-
ros felett. Kiváló választás, legyen szó egy céges koktél partyról vagy 
egy kétszemélyes, gyertyafényes vacsoráról. A terasz a rendezvények 
kapcsán kiegészítő programlehetőséget is kínálhat, például báli sze-
zonban egy forraltborozás vagy gesztenyesütés is megvalósítható. Ne 
feledkezzünk meg a városi tűzijátékokról sem, amelyek megtekintésé-
re fantasztikusabb helyet nem talál!
Kösse össze életét párjával  a város felett – a komplexum hivatalos há-
zasságkötési helyszín. Az események catering kiszolgálása a teraszon 
található Sky Bar-ból történik.
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A közel 60 fős befogadóképességgel rendelkező különtermünk kitűnő 
lehetőséget biztosít meetingek, tréningek, interjúk, üzleti találkozók, 
bemutatók és sajtótájékoztatók megrendezése részére.

 • diszkrét, minden oldalról zárt rendezvényterem
 • hangulatvilágítás
 • szabályozható hőmérséklet
 • technikai felszereltség: projektor, vetítővászon, 
  flip chart, hangosítás

Terület (m2) 60

Széksoros elrendezés (fő) 60–70

Iskolapados elrendezés (fő) 40

U-alak (fő) 30–38

Tárgyaló (fő) 24

A könnyen megközelíthető 4 üvegterem közvetlenül egymás mellett  
a földszinten helyezkedik el. A termek különböző módozatokban beren-
dezve kisebb létszámú tárgyalásoknak, kiscsoportos csapatépítő progra-
moknak, szekcióüléseknek, de akár büféebédeknek is otthont adhatnak. 

Az Átrium Étterem, a különterem és az üvegtermek együttesen ren-
dezvények, konferenciák akár több száz fős étkezési igényeit tudják 
kielégíteni.
 
 • világos, természetes megvilágítással rendelkező 
  rendezvénytermek
 • szabályozható hőmérséklet
 • egyedi árnyékolhatóság
 • technikai felszereltség: projektor, vetítővászon, 
  flip chart, hangosítás

Terület (m2) 35

Széksoros elrendezés (fő) 25–30

Iskolapados elrendezés (fő) 16

U-alak (fő) 16

Tárgyaló (fő) 16

KÜLÖNTEREM

ÜVEGTEREM
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Az önálló rendezvényhelyszínnek is kiváló, akár 200 fő befogadására 
is alkalmas impozáns Átrium Étterem napsütéses, középen hosszan 
elnyúló átriumos kialakítással, hangulatos, osztott belső térrel sokféle 
gasztronómiai eseménynek lehet kellemes helyszíne.

A finom ételek, a figyelmes kiszolgálás, a kapcsolódó programok és 
a kellemes zene együtt nyújtják az élmény és látvány harmóniáját.  
A színvonalas étterem a gasztronómia iránt érdeklődők számára ga-
rantálja a „fehér asztal nyújtotta örömök” igazi élvezetét, a svédasz-
talos étkezéseken túl az a’la carte kínálat csábítja a szállóvendégeket, 
valamint a különleges kulináris élményekre vágyókat.

A Kölcsey Központ rendezvényeinek kiszolgálójaként állófogadások, 
büféebédek, bankettek, illetve belvárosi étteremként esküvők közked-
velt helyszíne is.

Terület (m2) 340

Bankett (fő) 150

Ültetett állófogadás (fő) 180–200

ÁTRIUM ÉTTEREM

  VENDÉGLÁTÁS MESTERFOKON 
  A KÁVÉSZÜNETTŐL A GÁLAVACSORÁIG

• magyar és nemzetközi konyha ételkülönlegességei
• szezonális- és reformételek
• egészséges táplálkozás ételei, 
 speciális ételek ételallergiás vendégek számára
• büféreggeli
• a’la carte kínálat
• kávészünet variációk
• 3-4-5 fogásos menüs főétkezések
• büféasztalos főétkezések
• rendezvények vendéglátás kínálata:

    • business reggelik
    • üzleti ebédek, vacsorák
    • fogadások (ültetett/álló)
    • bankettek
    • koktél party
    • családi események
    • céges rendezvények
    • partnertalálkozók
    • tematikus estek
    • estélyek
    • bálok
    • karácsonyi partik
    • szendvicsebédek
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KÁVÉSZÜNETEK 

1.  Kávészünet Standard                 
    Tartalma: 1 db kávé, 1 db üdítő / víz
2.  Kávészünet Classic                 
    Tartalma: 1 db kávé, 1 db üdítő, 10 dkg édes / sós aprósütemény / fő
3.  Kávészünet Classic Plusz               
    Tartalma: 1 db kávé / tea, 1 db üdítő / ásványvíz, 10 dkg édes, 
 10 dkg sós aprósütemény / fő
4.  Kávészünet Vital                  
    Tartalma: 1 db kávé / tea, 1 db üdítő / ásványvíz, 
 10 dkg sós / édes aprósütemény, 1 adag gyümölcs / fő
5.  Kávészünet Prémium                 
     Tartalma: 1 db kávé / tea, 1 db üdítő / ásványvíz, 
 10 dkg sós / édes aprósütemény, 2 db szendvics / fő 
6.  Kávészünet Prémium Plusz            
    Tartalma: 1 db kávé / tea, 1 db üdítő / ásványvíz, 
 10 dkg sós / édes aprósütemény, 2 db szendvics / fő, 1 adag gyümölcs

A szezonalitás figyelembevételével – igény szerint – speciális ajánla-
tokkal is kedveskedünk pl. „Átrium téli illatok, nosztalgia kávészünetek”.

ITALOK
• exkluzív italválaszték
• a legkiválóbb magyar pálinkamesterek párlatai
• a leghíresebb magyar pincészetek legnemesebb borai
• hangulatos Drinkbár: egzotikus koktélok, kávékülönlegességek, 
 frissítő limonádék, klasszikus alkoholos, és alkoholmentes italok
• Kölcsey Art Kávézó: egyedi kávékínálat, 
 sütemények, csemegék, fagylaltok 15

 BUSINESS REGGELIK

A Hotel Lycium**** Átrium étterme hagyományos, vagy akár ínyenc 
üzleti reggelik széles választékával áll a vendégek rendelkezésére. A ki-
tűnő ételek mellett kellemes hangulatban és eredményesen köttetnek 
meg a fontos üzletek.

 • mini szendvicsek 
 • friss zöldségek  
 • gyümölcsök 
 • wrappok 
 • saláták 
 • extra fingerfood-falatkák 
 • tojáskészítmények 
 • ínyencségek

Üzleti reggeli kínálatunk:

 • Standard üzleti reggeli
 • Prémium üzleti reggeli
 • Prémium plusz üzleti reggeli
 • Business plusz üzleti reggeli
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FŐÉTKEZÉSEK

I.  Standard szendvicsebéd
 3 szendvics 
 2-féle saláta 
 10 dkg édes/sós sütemény 
 
II.  Standard szendvicsebéd zárt szendvicsekkel
 
III.  Standard szendvicsebéd prémium szendvicsekkel
 
IV.  Vital szendvicsebéd
 3 vital szendvics 
 2-féle saláta (10-10 dkg)
 gyümölcs (10 dkg)
 zöldségmártogatós (10 dkg)
 magvak 
 
V.   Vital szendvicsebéd zárt szendvicsekkel
 
VI. Vital szendvicsebéd prémium szendvicsekkel 

VII.  Business ebéd
 falatkák (9 db/fő)
 2-féle saláta (10-10 dkg)
 10 dkg édes/sós aprósütemény 
 
VIII. Business ebéd prémium falatkákkal

 

IX.  Business – Vital ebéd
 falatkák (9 db/fő)
 2-féle saláta (10-10 dkg)
 gyümölcs (25 dkg/fő) 
 zöldségmártogatós (20 dkg/fő)
 
X.  Business – Vital  ebéd prémium falatkákkal

Tányérszervizes ebéd / vacsora 
 Tartalma: leves, főétel, desszert

Hideg büféebéd / vacsora  
 Tartalma: saláták, hideghúsok, desszert

Svédasztalos ebéd / vacsora
 Tartalma: 2-féle leves, 4-féle főétel, 2-féle desszert, salátabár 

Gálaebéd / vacsora   
 4-5 fogásos díszmenü tányérszervizes vagy svédasztalos formában 
     Svédasztalos tartalom: 2-féle előétel és / vagy 2-féle leves,
 4-féle főétel, 2-féle desszert, salátabár, gyümölcssziget, sajtízelítő     

Kérje rendezvényére szabott ajánlatunkat!
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TEMATIKUS ESTEK

1. DEBRECENI VÁSÁRI FORGATAG

 Gólyalábasok, óriásbábok, muzsikások zajos támadása  
 a tébláb járókelők hangulatának pezsdítése céljából. 
 Vásári komédiások, néptáncosok és perecárusok 
 harsány forgataga.
 Hideg ízelítő a piac kedvenceiből, Krúdy leves, Tiszai harcsa 
 halászlé, Frissen sült hurka és kolbász, Debreceni töltött 
 káposzta, Mangalica lacipecsenye káposztás cvekedlivel, 
 Lángos tejföllel és fokhagymával.

2.  GENGSZTER PARÁDÉ

 Fehér kesztyűs elegancia, Casino, gengszter 
 hangulat szesztilalom nélkül. 
 Caprese saláta, Minestrone leves, Csirke Calabrese, 
 Borjúragu gremoláta szósszal és fűszeres fregolával, 
 Tuscan tiramisu, Panna cotta erdei gyümölcs coulis-al

3.  KUBAI EST

 Forró hangulat, salsa, hamisítatlan kubai ízek.
 Tostada, Tostonéra – Mojo Picón & Mojo Verde, Cuban street tacos, 
 Empanadas, Bunelos de Cuba, Trópusi gyümölcskoktél

  TEMATIKUS ESTEK LÁZÁR CHEFFEL

1.  MEXIKÓI ÉLMÉNYVACSORA

 Mexikói ételek, kukoricasör, tequila, 
 különleges hangulat és még sok érdekesség.
 Friss guacamole kukoricakosárban, Tortilla leves, 
 Mexikói zöldségleves, Quesadilla tekercs édes disznóval 
 és mexikói marhával, Óriás méretű, töltött friss tortilla, Churros 

2.  OROSZ VACSORAEST

 A tradicionális orosz, grúz és tatár konyha finomságai, 
 vodka, orosz pezsgő hamisítatlan orosz hangulattal.
 Tradícionális borscs leves, Pelmenyi, Stroganoff bélszíncsíkok 
 jázmin rizzsel és roppanós burgonyával, Csokoládé bomba

3.  OKTÓBERFESZT

 Hazai kézműves sörök kóstolója 
 bajor ételekkel és hangulattal. 
 Weißwurst brezel-el, édes mustárral és gyömbérsörrel, 
 Duplabak sörben, lassan sütött tarja almás káposztával és 
 Szent András Könnyével, Faszénen sült ropogós csülök 
 csalamádéval, hagymás burgonyával és távoli galaxissal, 
 Mákos palacsinta szilva öntettel, vanília fagylalttal
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ESKÜVŐK

„A sokoldalú rendezvényhelyszín” – csak a képzelet szab határt
Részletes esküvői ajánlatunkat kérjük, tekintse meg exkluzív esküvői 
kiadványunkban! A Kölcsey Központ hivatalosan bejegyzett házasság-
kötési helyszín.

TETŐTERASZ  –  „Boldogító igen a város fölött”
A tágas tetőterasz lenyűgöző belvárosi kilátást nyújt. Egyedülálló le-
hetőségeket biztosít a város felett: léggömberegetés, galambröptetés, 
vagy akár egy különleges fényekkel megálmodott éjszakai szertartás 
is megvalósítható.

NAGYTEREM  – „Azoknak, akik mernek nagyot álmodni”
A grandiózus, elegáns terem kiválóan alkalmas nagy létszámú esküvők, 
bálok, fogadások megrendezésére. Mérete a leválasztható szekcióter-
meknek köszönhetően tetszőlegesen bővíthető vagy szűkíthető.

200-800 fő

BÁLTEREM  – „Stílusosan és elegánsan”
A terem méltó helyszíne az esküvőknek. A színpad leválasztható, így 
a terem mérete is változtatható. A teremhez drinkbár kapcsolódik és 
közvetlen összeköttetésben áll a konyhával.

80-180 fő

ÁTRIUM ÉTTEREM  – „Bensőséges hangulat”

A szálloda földszintjén található közel 200 fő befogadására alkalmas, 
elegáns étterem az esküvői fogadások méltó helyszíne lehet, ahol a 
magas színvonalú gasztronómiai szolgáltatásokat tapasztalt mester-
szakácsunk garantálja.

40–200 fő

Hagyományos és különleges vendéglátás ajánlatok

 • Vendégfogadás
 • Gálavacsora
 • Éjféli fogadás
 • Házi sütemények
 • Csokiszökőkút
 • Gyümölcssarok
 • Fagylalt büfé

Speciális ajánlataink

 • Leány- és legénybúcsúk
 • Gyerekjátszó, ünnepi gyermekanimáció
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HOTEL LYCIUM****

Ahol a trendek találkoznak!

Kitűnő adottságokkal rendelkező szállodánk megfelel az üzleti élet 
szereplői által elvárt igényeknek: 71 standard kétágyas, 16 superior 
kétágyas szobával és 4 apartmannal várjuk vendégeinket. 
A szálloda – amely a Hotelstars Union minősítési rendszer alapján 4 
csillagos besorolást szerzett és Magyar Turizmus Minőségi Díjjal is 
rendelkezik – a minőségi szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt.

Szobák felszereltsége

 • légkondicionált nemdohányzó szobák 
 • zuhanyzós fürdőszobák
 • telefon 
 • internet-csatlakozás, korlátlan Wi-Fi 
 • szobaszéf 
 • minibár 
 • hajszárító 
 • szobánként szabályozható klímaberendezés 

Business Corner

 • kellemes tárgyalási körülmények
 • modern technikai háttér

  WELLNESS A VÁROS FELETT 
  – a szálloda legfelső szintjén

 • 400 m2- es wellness-részleg
 • 15 méter hosszú úszómedence, jacuzzik
 • merülőmedence
 • 2 finnszauna, 1 infraszauna
 • szolárium 
 • napozóterasz

Fitness
Testedzés professzionális taposógépen, elliptikus tréneren

Masszázs
Hagyományos és különleges masszázskezeléseink segítségével tehe-
ti tökéletessé pihenését szállodánkban. A stresszoldó svédmasszázs,  
a serkentő bambuszrúd masszázs, a peeling hatású szárazkefe-masz-
százs, a relaxációs indiai fejmasszázs, az aktivizáló alakformáló masszázs, 
az energiát adó talpmasszázs, testnek és léleknek egyaránt haszná-
ra válik. Frissüljön fel, fiatalodjon meg, erősítse immunrendszerét és 
energizálja szervezetét! 

Szaunaceremóniák
Szauna Szeánsz Oscar-díjas szaunamesterek vezényletével 
Ízelítő a sokoldalú kínálatból:
 • szibériai fuvallat
 • japán meditációs felöntés
 • ezeregy éjszaka: datolyás bőrápolás
 • Spárta ereje: jeges felöntés és még sok különlegesség22
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• Református Nagytemplom, panorámajárda
• Nagytemplom orgonakoncertek
• Szálloda a múzeumnegyed szívében: 
 különleges kiállítások karnyújtásnyira
   Déri Múzeum
   MODEM
   Református Kollégium Múzeuma
   Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum
   Szabó Magda Emlékmúzeum
• Hortobágy – a Világörökség része
• Kerekerdő Élménypark
• Nagyerdei Stadion
• Aquaticum Mediterrán Élményfürdő
• Békás-tó, Ködszínház
• Agora Tudományos Élményközpont
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REFERENCIÁK

ü	Debreceni Kardiológiai Napok – 300 fő (2015-2019)

ü	Magyar Diabetes Társaság Konferenciája – 1000 fő (2016.04.27-30., 2019.04.25-28.)

ü	Nemzetközi Repülési és Űrorvosi Kongresszus (ICASM) – 250 fő (2019.09.08-12.) 

ü	Magyar Elektrotechnikai Egyesület 66.Vándorgyűlése – 600 fő (2019.09.17-20.) 

ü	Debreceni Aneszteziológiai Napok – 250 fő (2013-2019)

ü	Klinikai Farmakológusok Konferenciája – 300 fő (2013-2019)

ü	Magyar Gyermekorvos Társaság 2018. évi Nagygyűlése – 300 fő (2018.09.20-22.)

ü	Magyar Neurológusok Kongresszusa – 300 fő (2018.06.07-10.)

ü	56. Közgazdász Vándorgyűlés – 900 fő (2018.09.06-08.)

ü	A Magyar Sebésztársaság Kongresszusa – 550 fő (2018.05.24-26.)

ü	Science No Fiction – 1000 fő ( 2018.05.18-19.)

ü	Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése – 1500 fő (2012.01.25-28., 2018.01.24-27.)

ü	Debreceni Reumatológiai Oktatási Program – 300 fő (2014-2016-2018)

ü	National Instruments All Employee rendezvény – 1200 fő (2012-2018)

ü	MTA ATOMKI Tudományos Konferencia – 300 fő (2014.07.13-18., 2017.06.28.-07.02.)

ü	Magyar Onkológus Társaság XXXI. Kongresszusa – 450 fő (2017.11.16-18.)

ü	Magyar Családterápiás Egyesület XXXI. Vándorgyűlése – 700 fő (2017.04.21-23.)

ü	Robotika verseny és tudományfesztivál – 1500 fő (2017.02.03-05.)

ü	Egészségügyi Gazdasági Vezetők Konferenciája – 350 fő (2014-2017)

ü	Magyar Urológusok Társasága Konferencia – 600 fő (2016.10.27-29.)

ü	A Magyar Tüdőgyógyász Társaság 59. Nagygyűlése – 500 fő (2016.06.08-11.)

ü	Nemzetközi Mikroszkóp Konferencia – 300 fő (2016.05.24-27.)

ü	Nemzeti Közlekedési Napok – 600 fő (2015-2016)

ü	Férfi Kézilabda Magyar Kupadöntő (2019) – csapatszálloda

ü	3x3 Kosárlabda World Tour és U18 EK (2019) – csapatszálloda
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A Kölcsey Központ Debrecen belvárosának 
szívében, a Nagytemplom közelében, a Déri 
Múzeum szomszédságában található. 
Főbejárata a Hunyadi és Bethlen utca sarkán, 
míg hátsó bejárata, illetve a  Hotel Lycium 
főbejárata a múzeum mögött, 
a Baltazár Dezső tér felől közelíthető meg. 

DEBRECEN MEGKÖZELÍTHETÔ
Közúton Budapest felől
– az M3-as autópályán, 230 km
– a 4-es számú főúton 
Vonattal: Intercity járat
Repülőgéppel: menetrend szerinti járatokkal
                

Hotel Lycium****– Kölcsey Központ 
Debrecen
Debreceni Gyógyfürdő Kft.

4026 Debrecen, Hunyadi u. 1–3.
Telefon: +36 52 / 506-600
Fax:  +36 52 / 506-601
E-mail:  rendezveny@hotellycium.hu
 hotel@hotellycium.hu

www.hotellycium.hu


