
Kóspallag, Nagyirtáspuszta

„Az Erdő Közepén”

Szent Orbán 
Erdei Wellness Hotel****



Hegyvidéki pihenés a Börzsöny szívében,

Budapesttől 75 km-re, alig 1 órányira autóval





Összesen 60 szoba  a kétemeletes 

kő- és farönk épültben

Légkondicionált szobák

a Kőépületben

Nyugodt környezet

Wifi

Minibár

Wellness használat

Kültéri medence és 

Külső szauna-ház használat



Standard szoba

Ezen szobatípus mindkét 

épületszárnyban, a 

farönképületben és a 

kőépületben is megtalálható.

A kőépületben lévő szobák 

légkondicionáltak

Összenyitható szobák is vannak

Térítés ellenében 

pótágyazhatóak

Erdőre néző vagy panorámás 

kilátással

2+1 fő



Panorámás Superior szoba

Hegyekre néző tágas terasz

Ezen szobatípus mindkét 

épületszárnyban, a 

farönképületben és a 

kőépületben is megtalálható 

A kőépületben lévő szobák 

légkondicionáltak

Térítés ellenében pótágyazható

2+1fő



Lakosztály

Körpanorámás terasz

Ezen szobatípus mindkét 

épületszárnyban, a 

farönképületben és a 

kőépületben is megtalálható 

Egy hálószoba és egy nappali is 

tartozik hozzá

A kőépületben lévő szobák 

légkondicionáltak

2+2 fő 



Felújított
Étterem & Grillterasz

Á la carte étkezésekhez, 

üzleti reggelihez, 

ebédhez és vacsorához szállóvendégek

és csoportok részére

Létszám: 200 fő

Terasszal együtt 250 fő



Kitűnő konyha

Helyi specialitások: 

a környező erdők vadjai (őz, 

szarvas, vaddisznó)

Grill és bográcsozási lehetőség

Borkóstoló, borvacsora

Kedves kiszolgálás

Hangulatos környezet



A szálloda szobák tekintetében max. 60-120 fős csoportok fogadására ideális (egy-

vagy -kétágyas használattal)

Rendezvények – ideális helyszín 100-140 fő részére



Konferenciatermek / Teremkapacitások

TEREM MÉRETE BEFOGADÓKÉPESSÉG, ELRENDEZÉS
TÁJÉKOZTATÓ 

LISTAÁR

Széksoros Iskolapados U alak

Apatit 45 nm 20 fő 18 fő 20 fő 20.000,-Ft

Hematit 45 nm - - 20 fő 20.000,-Ft

Zafír 170 nm 140 fő 120 fő 80 fő 60.000,-Ft

Anatáz 40 nm 20 fő 20 fő 20 fő 15.000,-Ft

Andezit 60 nm 30 fő 30 fő 30 fő 25.000,-Ft



170 nm, természetes fénnyel, max 140 fő befogadására alkalmas

Felszereltsége: flipchart, projektor, beépített motoros vetítővászon (3 x 3,3)

Zafír (plenáris) terem  



Teljesen felújított terem, 45 nm, természetes fénnyel, max. 20 fő befogadására alkalmas
Felszereltsége: flipchart, projektor, mobil vászon

Apatit (szekció) terem 



Teljesen felújított terem, 45 nm, természetes fénnyel, max. 20 fő befogadására alkalmas, 
fix tárgyalóasztalos berendezésű, flipchart, beépített projektor, vetítésre alkalmas 

falfelület

Hematit (szekció) terem 



Esti és zártkörű rendezvények (étkezés, borkóstoló, táncos rendezvény) részére, 
nem rendelkeznek természetes fénnyel, max. 20 ill. 30 fő befogadására alkalmas

Anatáz (40nm) és Andezit (60 nm) termek 



Patakpart Wellness

Beltéri medence

Szaunák (finn, infra, gőzkabin)

Csend és aromaszoba

Aromakabin fűtött 

pihenőágyakkal

Élményzuhanyok

Merülőmedence

Kültéri jakuzzi 

Masszázs, kozmetika



Szabadidős programajánlatok

Túrázás profikkal

Nordic Walking

Escape Club kalandprogramok

Tenisz



• Foci

• Kerékpározás

• Mountain bike 

kölcsönzés

• Kisvasút



Egyéb programlehetőségek

3 pályás bowling – Bowling Bárban

Asztalitenisz, csocsó, biliárd, darts, léghoki a Bowling Bárban

Bográcsozás, szalonnasütési lehetőség

Nagy füves terület szabadtéri játékokhoz, kalandpálya 

Wellness szolgáltatások zártkörű igénybevétele 21:00-24:00 között 

felár ellenében



Egyéb szolgáltatások

Ingyenes parkolás a hotel környezetében, buszok számára is 

akadálytalanul

Teljes WIFI lefedettség, korlátlan internet használat

24 órás recepció

Szobaszéf

Fürdőköpeny és wellness törölköző használata

SZÉP kártya elfogadóhely





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.


