
„Különterem tengerparti 
panorámával ”

Lupa Event Hall 
Lupa Tó



LUPA BEACH
A karibi szigetvilág hangulatát varázsolja Budapest határába ”Budapest 

tengerpartja”, a Lupa Beach, ahol a felhőtlen strandolásnak Magyarország 

legnagyobb, pálmafákkal beültetett, fehérhomokos vízpartja és egy türkizkék, 

kristálytiszta vízű tó adja a keretét.



MEGKÖZELÍTÉS

Tömegközlekedéssel

Az 5-ös számú HÉV-vel 
Budakalász állomásig, 
majd onnan mintegy 20 

perces sétával.

Autóval

A 11-es főúton Szentendre 
felé, a József Attila úti 
leágazásnál jobbra, a 

Hermész áruház mögötti 
úton.



PARKOLÁS

VIP Parkoló

X autó részére grátisz
biztosítjuk a parkolást az 

Event Hall bejárata 
mellett.

Parkolás a főbejáratnál

787 Ft + áfa,
azaz bruttó 1.000 Ft

/személygépjármű /nap

3.937 Ft + áfa,
azaz bruttó 5.000 Ft

/autóbusz /nap



LUPA BUSZ

A közkedvelt Lupa buszt lehetőség van kibérelni csoportok számára.

Igény esetén személyre szabott ajánlatot állítunk össze.





COSTES BEACH CLUB

Tartsa rendezvényét „Budapest tengerpartján”, a 

Lupa-tónál. A kristálytiszta víz, vakítóan fehér 

homokos partján, pálmafákkal, napágyakkal, és a 

már megszokott minőségű vendéglátással várjuk, 

hogy oldott hangulatban frissülhessen fel a Costes 

Beach Clubban.

Foglaljon asztalt teraszunkon vagy lounge

részünkön, béreljen napágyat vagy baldachint. Ha 

inkább zártkörűen használná standszakaszunkat 

vagy kibérelné az egész területet, arra is van 

lehetőség!



TERASZ LOUNGE RÉSSZEL

Egzotikus tengerparti hangulatot idéző bárunkban, a bártendereink által 
elkészített koktélkülönlegességek várják, de látványkonyhás grill teraszunkon 
érdemes elfogyasztani egy kellemes „a la carte” ebédet/vacsorát is a családdal, 

barátokkal.
Csoportok részére örömmel állítunk össze személyre szabott felszolgált vagy 

büfémenüt.



A PART
Homokos partunkon úgy érezheti magát, mintha a tengernél lenne.

Foglaljon ágyat, baldachint a csapatnak vagy legyen az Önöké akár egész 
partszakaszunk!



PRIVATE BEACH 4-20 FŐ RÉSZÉRE

Ha igazán különleges élményre

vágyik, foglalja le az egyik privát

strand szakaszunkat, vagy akár

mind a nyolcat, ahol a felszolgálón

kívül senki se zavar Önöket,

miközben baldachinos ágyakban és

kényelmes fotelekben pihenve

élvezhetik a jó társaságot.

Az bérleti díj tartalmazza:

• Belépő a Strand területére

• VIP parkoló használata

• Törölköző

• Víz bekészítése

• Alkoholmentes üdvözlő ital

• Napágy

• Baldachinos ágy

• Saját partszakasz







COSTES EVENT HALL

A 375 négyzetméteres Lupa Event Hall és a hozzá

kapcsolódó 300 négyzetméteres terasz különleges

helyszínt kínál rendezvényekhez a Michelin-

csillagos Costes éttermek testvéreként.

A környezet nyáron igazi tengerparti hangulatot

biztosít a Costes Beach Clubnak köszönhetően, az

év többi napján pedig a rendezvények

résztvevőinek abban a különleges élményben lehet

részük, hogy zárt térben vagy akár a teraszról

csodálhatják a tó különböző arcait.

A rendezvényház hűen követi testvéreinek

filozófiáját: „minőségi gasztronómia

kompromisszumok nélkül”.







A LUPA EVENT HALL ALAPRAJZA



A LUPA EVENT HALL ALAPRAJZA

konyha
rendezvénytér

mosdók

terasz

öltöző

ruhatár



LUPA SKY LOUNGE

A Lupa Event Hall közvetlen szomszédságában található Lupa Sky Lounge 

és terasza természetesen fénnyel és fantasztikus kilátással biztosít 

helyszínt csapatépítő eseményekre.



KAPACITÁSAINK

Event Hall 375 m2 300 fő 240 fő 156 fő 144 fő

Terasz 300 m2 további 250 fő

Sky Lounge I. 98 m2 40 fő 30 fő 18 fő

Sky Lounge II. 170 m2 150 fő 80 fő 48 fő



SPORTPÁLYÁK

A Lupa Beach Arénája és sportpályái több mint 600 m2-en várják a mozogni 

vágyókat (strandröplabda, strandkézilabda, strandlabdarúgás, aréna). A többi 

programmal kiegészülve igazán különleges lehet csapatépítő eseményekre is. 



EGYÉB PROGRAMOK
A Lupa Beach Arénája és sportpályái több mint 600 m2-en várják a mozogni vágyókat. A 

többi programmal kiegészülve igazán különleges lehet csapatépítő eseményekre is. 

Vizi élémnypark

Jumbo trambulin

Vizi dodzsem 

Óriás sakk

Kajak/ kenu



KÁVÉSZÜNETEK EGYÉNI IGÉNYEKHEZ

ALAKÍTVA
KÁVÉSZÜNET I.

Édes és sós aprósütemények

Croissant sajttal és sonkával töltve

Házi készítésű gyümölcs-smoothie

Cappy 100% gyümölcslevek

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz

Frissen főzött kávé

Teaválogatás

KÁVÉSZÜNET II.

Citromos és csokoládés madeleine

Édes és sós aprósütemények

Croissant sajttal és sonkával töltve

Gyümölcsnyársak

Crudité mártásokkal

Cappy 100% gyümölcslevek

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz

Frissen főzött kávé

Teaválogatás

KÁVÉSZÜNET III.

Szezonális mini gyümölcstorták

Brownie

Mini szendvicsek

(füstölt lazac és krémsajt, sült marhahús és torma, 

kecskesajt és grillezett cukkini)

Házi készítésű pogácsa

Mini Virgin Mojito és Mini Virgin Caipirinha

Cappy 100% gyümölcslevek

Szénsavas és szénsavmentes ásványvíz

Frissen főzött kávé

Teaválogatás

Bizonyos alapanyagok allergiát válthatnak ki.

Amennyiben Ön bármilyen ételintoleranciával 

rendelkezik, kérjük, előre jelezze csapatunknak!



EBÉD ÉS VACSORA AJÁNLÓ

MENÜ I.

Grillezett zöldség terrine, kecskesajt és rukkola

Tanyasi csirke supreme, szezonális gombák és 

burgonyapüré

Brownie, eper és vanília fagylalt

MENÜ II.

Örökuszályleves, sherry

Serpenyőben sült tengeri keszeg, édeskömény, 
árpagyöngy

Fehércsokoládés panna cotta, erdei gyümölcsök

Bizonyos alapanyagok allergiát válthatnak ki.

Amennyiben Ön bármilyen ételintoleranciával rendelkezik, kérjük, előre jelezze csapatunknak!

TÁNYÉRSZERVÍZ MENÜK

MENÜ III.

Kacsa rillette, szezonális saláta, brioche pirítós

Gulyásleves

Grillezett tengeri sügér, karfiol, kagylómártás

Maracujás panna cotta



EBÉD ÉS VACSORA AJÁNLÓ

MENÜ IV.

Marinált lazac, avokádó, paprika

Sültparadicsom leves, bazsalikomos kruton

Mézes kacsamell, édesburgonyapüré, szezonális 

gyümölcsök

Almás crumble, fahéjfagylalt

Bizonyos alapanyagok allergiát válthatnak ki.

Amennyiben Ön bármilyen ételintoleranciával rendelkezik, kérjük, előre jelezze csapatunknak!

TÁNYÉRSZERVÍZ MENÜK

MENÜ V.

Kacsamáj terrine, szezonális gyümölcs-chutney, brioche

pirítós

Póréhagymás burgonyaleves

Serpenyőben sült fésűkagyló, sáfrányos rizottó

Marhafilé, sült mogyoróhagyma, burgonya

Kókuszos rizspuding, mangó



EBÉD ÉS VACSORA

AJÁNLÓ

BÜFÉMENÜK

OPCIÓ I.

Saláták

Paradicsom, mozzarella és rukkola

Vegyes zöldsaláta, zöldalma, szultána, gorgonzola

Csirkés cézár saláta

Levesek

Vichyssoise; burgonya, hagyma és póréhagyma

Tradicionális gulyásleves

Főételek

Rigatoni puttanesca

Meleg tabbouleh

Sült tőkehal, salsa verde

Grillezett citromos és rozmaringos csirke

Grillezett szárnyas steak, sült burgonya

Desszertek

Gyümölcssaláta szezonális gyümölcsökből

Fehér csokoládés panna cotta

Brownie eperszósszal



EBÉD ÉS VACSORA AJÁNLÓ

BÜFÉMENÜK

OPCIÓ II.

Saláták

Alma, áfonya és dió

Tradicionális tabbouleh

Füstölt pisztráng és 

burgonya

Füstölt kacsamell és gomba 

saláta

Levesek

Sültparadicsom leves

Tradicionális gulyásleves

Carving

Porchetta

Főételek

Rigatoni brokkoli pesztóval

Lecsó

Halpaprikás

Grillezett lazacfilé krémes spenóttal

Sült kacsa vöröskáposztával, almával és 

újburgonyával

Lassan főtt marhasült, burgonyapüré

Desszertek

Gyümölcssaláta szezonális gyümölcsökből

Almatorta

Rizspuding

Csokoládé mousse



EBÉD ÉS VACSORA AJÁNLÓ

BÜFÉMENÜK

OPCIÓ III.

Saláták
Coleslaw

Cézár saláta (klasszikus, csirkés vagy 

rákos)

Görögsaláta

Csicseriborsó és sárgarépa saláta

Füstölt kacsamell és gomba saláta

Hideg előételek
Hidegtál

Zöldség crudité mártásokkal

Spárgás quiche (pite)

Füstölt lazac, blini (orosz palacsinta) és 

krémsajt

Dinnye és prosciutto

Levesek
Minestrone

Marhahúsleves

Carving
Séfünk napi halkínálata

Sült marhahús

Főételek
Parmigiana (padlizsán, polenta)

Spenótos, ricottás gnocchi

Grillezett tengeri keszeg kagylómártással

Tőkehal Lagareiro módra (olíva olajban 

konfitált)

Tanyasi csirke, vadgombák

Stroganoff bélszín

Desszertek
Sajtválogatás

Egzotikus gyümölcsnyárs

Sajttorta vegyes bogyós gyümölcsökkel

Sós crème caramel

Csokoládé mousse





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.


