


GÁLAVACSORÁK - 
BÁLOK 

4. 5. 6. 7. 8.

KONFERENCIÁK KIÁLLÍTÁSOK ÉV VÉGI PARTI ESKÜVŐK

Hotel Lycium A SOKOLDALÚ RENDEZVÉNYHELYSZÍN 
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CSAPATÉPÍTŐ
PROGRAMOK

GASZTRONÓMIAI 
KÍNÁLAT

EXKLUZÍV
LEHETŐSÉGEK

9. 10-11. 12-13. 14-15. 16-17.

TEMATIKUS
ESTEK 

BANKETTEK,
DIPLOMAOSZTÓK

Kölcsey KözpontA SOKOLDALÚ RENDEZVÉNYHELYSZÍN 

18. Technikai kiegészítők, dekoráció | 19.  Programajánlatok | 20. Szállásajánlat, DebrecenTovábbá:
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Konferenciák   tudományos ülések   szimpóziumok
Tréningek   meetingek   projektzárók

17 rendezvényterem 2-1200 fős befogadóképességgel
Széksoros, iskolapados, tárgyaló, U-alak, karám, bankett berendezéssel

REFERENCIÁK Magyar Diabetes Társaság Konferenciája
Magyar Urológus Társaság Kongresszusa
Magyar Kórházszövetség Kongresszusa
Klinikai Farmakológusok Konferenciája
Debreceni Kardiológiai Napok

Nemzeti Közlekedési Napok
Magyar Agrárgazdasági Fórum
Mikroszkóp Konferencia
Nemzetközi Holokauszt Szövetség Plenáris Ülése
Science on Stage – Nemzetközi Tudományos Fórum
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Energoexpo
Sajtófotó kiállítás
Ranstad kiállítás
Kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében kiállítás

Kiállítások

3 szinten összesen 13 000 m2 kiállítóterület. Standépítés kiegészítők széles választékával.
          földszinti Foyer: 400 m2             1. emeleti Foyer: 100 m2             2. emeleti Foyer: 80 m2Nettó beépíthető terület

REFERENCIÁK KONFERENCIÁKHOZ
KAPCSOLÓDÓ

KIÁLLÍTÓ
PARTNEREINK: 

Sanofi, Lilly, Merck, 
Egis, Novartis, 
Perrier, Boehringer, 
TEVA, Pfizer
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Gálavacsorák - bálok - díjkiosztó ünnepségek

REFERENCIÁK Debrecen Város Bálja
Mérnöki Kamara Bál
Jogászbál
Jegyesek Bálja
Területi Prima Díjátadó Gála
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Évzáró rendezvények, céges partik
bármilyen stílusban, bármilyen méretben!

Vendéglátás mesterfokon
a vendégváró falatkáktól a gálavacsoráig!

A mi ajándékunk:
különleges hangulat a Kölcsey Központ tetőteraszán  

forralt borral és sült gesztenyével. 
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Esküvők

Átrium étterem
Bensőséges hangulat

100 főig

Bálterem
Stílusosan és elegánsan

50-180 főig

Tetőterasz    Boldogító igen a város felett
Nagyterem

Azoknak, akik mernek 
nagyot álmodni

180 főtől

Hagyományos és különleges vendéglátás ajánlatok
•  vendégfogadás

• gálavacsora

• éjféli fogadás

• házi sütemények

• csokiszökőkút

• gyümölcssarok

• fagylalt büfé

Esküvői katalógusunk részletes információkat tartalmaz.
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Ballagási ebédek, diplomaosztók, találkozók,
családi események

• Elegáns megoldások

• Meghitt, szeparált Üvegtermek - 25 főig

• Különtermek - 60-120 főig

Tetőterasz 4  Üvegterem, 1 Különterem Átrium étterem
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Exkluzív lehetőségek

Wellness party

Hotel Krimi

Tetőterasz

Rejtélyek Városa

Sátor a Baltazár Dezső téren

Nosztalgia villamos
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Exkluzív lehetőségek

Sátor a Baltazár Dezső téren Nagyerdei Stadion Aquaticum Mediterrán Élményfürdő

•  Mediterrán fürdő és táncparty a pálmafák alatt

•  Házi csúszdabajnokság

•  Hab-party

•  Éjszakai fürdőzés

•  Felnőtt animációs programok

•  Afrika show, Copacabana show, Western show
Különleges fogadás és felfedezőtúra
„Loki” színekben

11



Tematikus estek

Magyaros est
Utazás a hamisítatlan magyar népi ízek, 
hungaricumok, folklór, néptánc, magyar 
nóta világába. Házi pálinka, falusi 
fatányéros, debreceni töltött káposzta, 
bográcsgulyás, rétesek és kőttesek 
csiklandozzák a vendégek ízlelőbimbóit, 
cigányprímás, nóta- és operetténekesek 
gondoskodnak egy igazi magyar 
mulatságról.

Retro feeling
Klasszikus ízvilág: Burgonyasaláta, 
ahogy mi csináljuk (burgonya, 
füstölt szárazkolbász, zöldfűszeres 
majonézzel) • Csirkepaprikás 
petrezselymes galuskával • Fogas 
szeletek jóasszony módra vajas 
burgonyával • Gombapörkölt párolt 
rizzsel • Aranygaluska vaníliaöntettel • 
Eszterházy szelet
Retro buli kimerülésig!

Moulin Rouge program
Francia ínyencségek (Provence-i 
paradicsomos bableves • Quische 
lorraine: sajttal és zöldségekkel töltött 
kosárkák • Forró Tarte Tatin vanília 
öntettel • Sajttorta). Sanzonok és csinos 
táncosok varázsolják a vendégeket a 
Moulin Rouge világába.
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Tematikus estek

Karibi est
Forró hangulat - karibi táncosok - 
zumba, rumba, salsa
Csodálatos karibi ízek: Kukorica-
krémleves paprika salsa-val • Caribbean 
Jerk sertésoldalas raita szósszal • Csirke 
satay ananásszal, fragrant jázmin rizzsel 
• Sült makréla derék pikáns sárgarépa 
szósszal és vajasmentás zöldborsóval • 
Öt fűszeres banán kenyér

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

Szüreti mulatság
Vajon hány ember ismeri a töltikét, 
ami nem más, mint egy szüreti töltött 
káposzta, szőlőlevélbe töltött különleges 
ízű húsköltemény.
Mulatságunkon welcome must és 
folyamatos borkóstolás gondoskodik 
az igazi szüreti hangulatról. Kemencés 
kenyérlángos tepertővel, sajtízelítők, 
szarvas pörkölt, fehérboros-mustáros-
szőlőszemes tepsis sült csirke tölti 
meg a bortól fáradó gyomrokat. 
Szüreti táncbemutató, szőlőtaposás, 
boroshordó csapra verése varázsolja 
a nagyközönséget egy igazi szüreti 
mulatság közepébe.
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TRÉNING TÉMÁK
Én és a csapat, a csapat és én, célok, stratégia másképpen, 

együttműködés-fejlesztés, vezetésfejlesztés, prezentív coaching, 
hatékonyság-növelés, szervezeti coaching

CSAPATÉPÍTŐ OUTDOOR PROGRAMOK
Lézerharc, paintball, buborékfoci, quadozás, zsákbanfutás, borivós forgás, 
futás, gólyalábas futás és még sok érdekesség

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK
Sztárfellépők minden műfajban, casino, karaoke parti, retro, limbo, karibi 
hangulat, zenés-táncos műsoros est

2 nap / 1 éj
3 x indoor képzés
2 csapatjáték
1 outdoor program
1 szórakoztató program

3 nap / 2 éj
3 x indoor képzés
2 csapatjáték
1 outdoor program
3 szórakoztató program

Csapatépítés

• Prekonzultáció

• Tájékozódó felmérés

• Személyre, csapatra szabott
   programok 6-30 főre

DIAMANT I.

DIAMANT II.

Együttműködő partnerünk: Diamond Coaching & Development
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Csapatépítő programok, tréningek
Együttműködő partnerünk: Diamond Coaching & Development

INDOOR TRÉNING OUTDOOR CSAPATÉPÍTÉS SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK
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I. Kávészünetek

1. Kávészünet Alap
Tartalma: 1 db kávé, 1 db üdítő / víz

4. Kávészünet Extra
Tartalma: 1 db kávé / tea, 1 db üdítő / ásványvíz,
10 dkg sós / édes aprósütemény, 1 adag gyümölcs 
/ fő

2. Kávészünet Standard
Tartalma: 1 db kávé, 1 db üdítő, 10 dkg édes / 
sós aprósütemény / fő

5. Kávészünet Prémium
Tartalma: 1 db kávé / tea, 1 db üdítő / 
ásványvíz,
10 dkg sós / édes aprósütemény, 2 db 
szendvics / fő

3. Kávészünet Standard Plusz
Tartalma: 1 db kávé / tea, 1 db üdítő / 
ásványvíz, 10 dkg édes,
10 dkg sós aprósütemény / fő

6. Kávészünet Prémium Plusz
Tartalma: 1 db kávé / tea, 1 db üdítő / ás-
ványvíz,
10 dkg sós / édes aprósütemény, 2 db szend-
vics / fő, 1 adag gyümölcs

II. 

III. 

IV. 

Tányérszervizes étkezések 3-4 fogással

Svédasztalos étkezések 

Gála étkezések, díszétkezések, 
protokolláris vendéglátás

Gasztronómia
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Gasztronómia

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Szendvicsvariációk: standard, zárt,       
prémium, vital szendvicsek

Business falatkák

Saláták, wrappok, tortillák

Gyümölcs- és zöldségmártogatós 

Sütemény különlegességek

Business ebédek: standard, vital, 
prémium variációk

17



Technikai háttér Dekorációs ajánlat
„a gombostűtől a tolmácstechnikán át, 

egészen a Bösendorfer zongoráig”
Bármilyen stílusban,

legyen hagyományos vagy trendkövető.

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

És amit Ön megálmodik…
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Kulturális és szórakoztató program ajánló
Sztárfellépők, színházi előadások „az operettől a rock koncertig”

És amit Ön megálmodik…
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Casino Karaoke party Limbo party Zenés-táncos est

Részletesebb információk Programajánlónkban!




