
Balatonfenyves

„Pihentető nyugalom”

Fenyves Yacht Club Hotel



A Fenyves Yacht Club Hotel nemcsak egy szálloda, hanem egy komplex élményközpont része, 

Balatonfenyves legszebb részén található, saját kikötővel és számos programlehetőséggel várja vendégeit.



Fenyves Yacht Club számokban

18 fő egyágyas 

elhelyezéssel, max 

36-40 fő két és 

háromágyas 

elhelyezéssel.

Étteremben 

max 80fő, 

Teraszon 

max 80 fő 

Halszálka -

max 100 fő

Boardrom –

max 12 fő 

Szállás Étkezés Rendezvény

IDEÁLIS HELYSZÍN: 

Top management meetingnek, céges csapatépítésnek, esküvőnek 





18 szoba 

Saját terasz

Légkondícionált

Zuhanyzós fürdőszoba

WIFI és LED TV 

Kétágyas szobák igény szerint 

franciaágyassá alakíthatók

Wellness használat



Perlaki-Pub

A la carte étterem, panorámaterasszal, 
harmonikus és letisztult ízekkel várja a 

vendégeket. 

Sólya Büfé

A vízparti büfé pedig, streetfood ételekkel várja
minden kedves vendégét. 

A Fenyves Yacht Club olyan hotel 
Balatonfenyvesen, ahol a széles ételkínálatnak

köszönhetően mindenki megtalálja számítását, s 
kedvenc fogásait káprázatos környezetben

fogyaszthatja el. 



A Fenyves Yacht Club Hotel rendezvényhelyszín világos alagsorában a két szekcióból álló 
légkondicionált rendezvényterem konferenciák, sajtótájékoztatók és kisebb üzleti 

megbeszélések kiváló helyszínéül szolgál. 

Nagy rendezvénytermük akár 80 fő befogadására is képes, a kistárgyaló pedig 12 fős meetingek 
lebonyolítására alkalmas. A Rendezvényhelyszín technikai felszereltsége is garantálja a 
sikeres üzleti rendezvények sikerét. Ingyenes wifi, projektor, óriásvászon és –televízió is 

rendelkezésre áll.

Étkezésetekről pedig fenséges ételeivel a rendezvényhelyszín étterme, a díjnyertes Perlaki Pub 
gondoskodik.

Rendezvények



A szálloda alatt közel 1000 négyzetméteres élményközpont húzódik, 2 pályás bowlingszalonnal, 

biliárd asztallal, drinkbárral, kártyaszobával és rendezvényteremmel, ami kitűnő helyszíne 

esküvőknek, céges programoknak, csapatépítőknek vagy csak a könnyed kikapcsolódának. 

A szálloda a Balaton legszebb kikötőjében fekszik, ahol a kerékpárbérléstől, a vitorláshajó 

charterezésen át, az elektromos vízigokartozásig és sétahajózásig, programok széles kínálatával 

várják a vendégeket.

Élményközpont





Programajánlatok

Keszthely - Festetics Kastély

Badacsony

Konyári Pince

Hévízi tó

Tapolcai-tavasbarlang

Csobánc

Szigligeti vár

Kisfaludy Kilátó

Liliomkert Piac



Egyéb szolgáltatások

24 órás recepció

Állatbarát szálláshely

Ingyenes parkolás

Wellness - Szauna és gőzkabin

Kültéri játszótér

300 férőhelyes kikőtő, teljesen 

hullámvédett, vízcserélő 

rendszerrel



Kapcsolat

Szerzői jogok:Ez a dokumentum a Hotel Sales Solutions Kft tulajdona.A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. 

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a dokumentum egészének vagy részeinek feldolgozása, terjesztése.


