
Szilvásvárad

„Főúri kényelem”

La Contessa**** 
Kastélyhotel és Rendezvényközpont



Neobarokk kastély, Budapesttől 170 km-re, 2009-től megújulva, régi pompáját megőrizve köszönti 

vendégeit, a Pallavicini őrgróf család egykori birtokán



Hamisítatlan kastély hangulat



Összesen 80 kétágyas szoba 

Elegáns olasz bútorok és nemes 

anyagú függönyök  

Zuhanyzós fürdőszobák

Fürdőköntös, Yves Rocher 

kozmetikai bekészítés 

24 szoba saját szaunával 

rendelkezik

Egyénileg szabályozható fal hűtés-

fűtés

LCD TV, Wifi

Széf, minibár



Kastély épület

45 db patinás kétágyas szoba

4 szobakategória:
27 db Standard
15 db Superior
3 db De Luxe

Sándor Lakosztály

minibár minden 
szobakategóriában

11 db pótágyazható szoba



Udvarház épület

35 db exkluzív kétágyas szoba

4 szobakategória: 

Standard

Classic

De Luxe

Junior Lakosztály

Lakosztály

Panoráma teraszos 

lakosztályok

Állatbarát szobák



Erzsébet Étterem

Elegáns a’la carte étterem
plusz két különterem

Nyáron panoráma Grill terasz

A Keglevich terem 25 fővel, az Erdődy 
terem pedig további 20 fővel bővíti az 

étterem kapacitását

Grill party a panoráma Grill 
teraszunkon, pisztrángsütés

Bográcsozás a kastélyparkban

Létszám: 52 fő
Különtermekkel együtt: 97 fő

Teraszon:40-50 fő



Kitűnő konyha

Ételköltemények a hazai és a 
nemzetközi konyha világából

Helyi specialitások: friss pisztráng, 
szarvasgomba, házi sajtok...

Borkóstolók, borvacsorák

Pálinkakóstolók, grill partik

Kávészünetek és menüajánlatok 
széles választéka

Hűvösebb időben forralt boros, 
kürtős kalácsos, sült gesztenyés 

hangulatfokozás



Cyrano étterem & Drink bár

Angol pubok hangulatában, boxos

elrendezéssel, kiváló helyszínt

biztosít az esti borozgatáshoz, 

koktélozáshoz, csapatépítő

helyszínnek

Kapacitás: 80 fő



La Contessa Bár

A Szalajka 

Rendezvényközpont alsó 

szintjén bowling és squash 

pálya, biliárd, valamint 

koktélbár várja a vendégeket

a csapatépítők kiváló 

helyszíne



Szalajka rendezvényközpont 200 m2 - en, max 200 főig
+ 2 db konferenciaterem a Kastélyban

Ideális konferenciák, meetingek, gálavacsorák, továbbképzések lebonyolítására
A szálloda szobák tekintetében max. 60-120 fős csoportok fogadására ideális (egy- vagy -

kétágyas használattal)

Rendezvények – ideális helyszín 30-200 fő részére



Konferenciatermek / Teremkapacitások

Szalajka Rendezvényközpont

Terem Alapterület Méret  m x m Színház Bankett Iskolapados Állófogadás U-alak

Pallavicini 209 nm 8,9 x 23,37 160 fő 120 fő 130 fő 200 fő 90 fő

Pallavicini I. 84 nm 8,9 x 9,4 65 fő 50 fő 50 fő 65 fő 40 fő

Pallavicini II. 79 nm 8,9 x 8,8 55 fő 50 fő 45 fő 55 fő 30 fő

Pallavicini III. 46 nm 8,9 x 5,1 40 fő 20 fő 30 fő 40 fő 20 fő

VIP terem 36 nm 6,4 x 5,6 30 fő 24 fő 20 fő 30 fő 18 fő

Konferenciatermek a Kastélyban

Terem Alapterület Méret m x m Színház Bankett Iskolapados Állófogadás U-alak

Keglevich terem 37 nm 6,16 x 4,5 30 fő 24 fő 20 fő 30 fő 20 fő

Erdődy terem 34 nm 6 x 4,5 25 fő 20 fő 20 fő 35 fő 25 fő



Termek alaprajza a Szalajka rendezvényközpontban

Beépített, külön távirányítóval kezelhető vetítővászon és projektor, Pinwand / Flipchart, 

Beépített hangosítás, Mikrofon, állvánnyal, Videokonferencia technika, Számítógépek 

csatlakoztatásához kábel biztosítása, Távirányítással kezelhető sötétítő függönyök, 

Pódium, Színpad



180 fő befogadására alkalmas terem 3 kisebb szekcióra osztható

A konferenciaterem mellett egy exkluzív kialakítású VIP terem található 20-25 fő részére

Mindhárom szekcióban külön vetítővászon, projektor és hangosítás, flipchart / pinwand

Saját nyitott terasz, fedett télikert, ruhatár

Pallavicini terem (Szalajka Rendezvényközpont)



Az étterem finom eleganciáját közvetítik a míves függönyök, a hófehér, hímzett 
damaszt terítők, a különleges formájú csontszínű Villeroy és Boch La Scala étkészlet 

és evőeszközök, Villeroy poharak
52 fő befogadására alkalmas

Erzsébet étterem (Kastély épületben)



A széksorosan, 30 fős Keglevich és 35 fős Erdődy termek össze nyithatóak

Exkluzív hangulatú különtermek (Kastély épület)



Wellness

Beltéri medence

6 személyes jakuzzi

gyerekpancsoló
kültéri úszómedence és  napozóterasz

finn szauna, bioszauna, aromakabin

jégkút és élményzuhany

hagyományos gőzkamra és tradicionális 
török gőz

hammam kezelő

3 db masszázs helyiség

1 db kádas kezelő: kétszemélyes, 120 
fúvókás fény- és hangterápiás Trautwein 

hydroxeur káddal

Speciális álló infraszolárium, relaxációs 
hangterápiával



Szabadidős programajánlatok

Szalajka-völgy

Istállóskői barlang, ősember barlang

Szalajka-forrás

Gloriett tisztás

Fátyol-vízesés, Szilvásvárad 

különlegessége

Kalandpark és bobpálya

Börtön Múzeum



Szikla-forrás

Pisztrángos tavak és Pisztráng nevelő telep

Lipicai ménes megtekintése

Lótörténeti- és Kocsi Múzeum

Kerékpáros és gyalogtúrák

Millenniumi kilátó



Egyéb programlehetőségek

La Contessa Koktélbár, az esti lazítás kiváló helyszíne

Tűz-show, Tűzijáték

Lovaglás, lovaskocsikázás

Bowling pálya, Squash pálya, Biliárd asztal

Cyrano Étterem és Drinkbár pubos hangulattal

Wellness részleg, masszázsok széles választékával

Zenés estek, Dj és/vagy Karaoke buli

Sétára csábító, balzsamos levegőjű francia park impozáns

szökőkúttal és fűszerkerttel, alkalmas csapatépítő helyszínnek





Egyéb szolgáltatások

SZÉP kártya elfogadóhely

Dolgozói kedvezmény (Partner Program) igénybevétele

Zárt parkoló, portaszolgálattal, 80 gépkocsi részére

Busz parkolási lehetőség

Lobby, 24 órás porta szolgálattal





Kapcsolat
www.salessolutions.hu

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.


