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S

zeretnék, ha a céges programjuk
kibővülne egy kis extrával távol a
megszokott irodai környezettől?

Szeretnénk bemutatni Önöknek egy nagyszerű lehetőséget! Három klímasemleges,
luxus nyaralóból álló üdülőhelyet ÉszakMagyarországon, amely kellemes, inspiráló
közeget és professzionális munkakörnyezet
kínál egyben.
Minden házban három hálószoba és két
fürdőszoba található, azaz összesen 9
hálószobát kínálunk Önöknek, amelyek egy
vagy két személyes használatra is alkalmasak.
A céges találkozóikat tarthatják gyönyörű
irodai kúriánk könyvtárában vagy étkezőjében is. De érdemes az egyik nyaraló
nappaliját is fenntartani az étkezések és
informális találkozok céljára. Amennyiben
az időjárás engedi, a szabadban is rendezhetik meetingjeiket.
A csomagunk teljes ellátás tartalmaz. Reggelivel, finom kávéval, házi süteményekkel
kezdhetik a napot, illetve kiadós magyaros
ételeket szolgálunk fel ebédre és vacsorára
amelyeket Irota legjobb szakácsa, Miklós
Simonné, azaz Marika néni készít el. De
igény szerint diétás étrendet is biztosítunk,
valamint előzetesen rendelt élelmiszerek
beszerzése is megoldható, amelyekkel
érkezéskor várjuk Önöket.
A környéken rengeteg lehetőség van arra,
hogy kiszakadjanak a hétköznapi mókuskerékből! A legkézenfekvőbb egy nagyszerű
túra a gyönyörű érintetlen tájon! Térképet
és útvonal ajánlatot biztosítunk a csapatok
számára. Szeretnél többet megtudni luxus
kivitelű, mégis klímasemlegesség építési
tapasztalatainkról? Vagy a környezetbarát
és fenntartható vendéglátásról?

28

ECOLIFE

ecolife-22_inside.indd 28

A TUDATOS JÖVŐ MAGAZINJA

2019. 01. 25. 9:31:40

ECO
TRAVEL

A TUDATOS JÖVŐ MAGAZINJA

ecolife-22_inside.indd 29

ECOLIFE

29

2019. 01. 25. 9:31:44

ECO
TRAVEL

Szezontól függően bemutathatunk néhány
jellemző vidéki hagyományt.
Ha szeretnél többet tudni a tokaji borokról,
borkóstolóval egybekötött egybekötött
bemutatót szervezünk Önöknek egy kiváló,
angolul beszélő sommelier közreműködésével, aki nem csak a tudását, de borokat is
hoz magával.
Ha Irota tágabb környezetét is megismernék, kirándulást szervezünk Önöknek a
közeli Edelénybe, ahol meglátogathatják a
csodálatosan felújított L’ Huillier-Coburg
kastélyt vagy Virág Tamás inspiráló borospincéit.
Vagy mit szólnának egy gasztronómiai
élményhez a híres „Anyukám mondta” étteremben, Encsen? Vagy még jobb: tegyék
próbára saját főzési képességeiket és nézze
meg, hogy csapatuk ugyanolyan sikeres-e
a konyhában, mint a tárgyalóteremben?
Üdülőnkben minden kül-és beltéri konyhai
felszerelést megtalálnak, amire szükség
lehet, sőt még annál is többet! Örömmel
egyeztetünk Önökkkel a különböző lehetőségekről.
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Találkozóikhoz irodai felszerelést (pl. kivetítő, flip chart) illetve korlátlan WiFi hozzáférést biztosítunk. A házigazdák Jeroen
és Lennard széleskörű nemzetközi vezetői
tapasztalattal rendelkeznek: segítséget
nyújthatnak angol nyelvű találkozóik lebonyolításában, illetve a moderátori szerepet
is vállalnak.
Könnyen megközelíthetők vagyunk: autóval Budapestről 2.5 óra, Debrecentől 1.5
óra - az épületek körül számos parkoló található. Ha a tömegközlekedést választják,
vonattal Edelény, vagy Szikszó megállóig
utazzanak, onnan megoldjuk Irotára történő szállításukat.
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