
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk! 

Egy gonddal kevesebb nyomja a vállát. 

Megtalálta a helyszínt, amit keresett 

vendégei és ügyfelei részére. 

 

 

 

Somogy Kertje 

Üdülőfalu és 

Étterem 
 

Pannon táj,  

vidéki romantika, 

autentikus 

szálláshely és 

elsőrendű 

gasztronómia,  

150 km-re 

Budapesttől,  

35 km-re 

Szántódtól, 

 a Somogyi-

dombvidék egyik 

völgyében megbújó 

településen, 

Bonnyán 

 

 

 

 mert Ön 20-90 főnek tervez 
vállalati rendezvényt 

 mert Önnek fontos az 
élmény  

 mert valami újat keres, de 
nem tudja, pontosan mi 
lenne az 

 mert Ön előnyben részesíti a 
gyors megközelíthetőséget 

 mert Ön megkülönböztető 
figyelmet szeretne 
munkatársai számára 

 

 mert a csapatépítés is a 
rendezvény része 

 mert Önt időjárástól 
független program is 
érdekelné  

 mert Ön megbeszélést 
tartana, de nem a 
megszokott 
konferenciateremben 

 mert Ön fontosnak tartja a 
gasztronómiai élményt 

Miért pont Somogy Kertje? 

wwwwww..ssoommooggyykkeerrttjjee..hhuu  
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http://www.somogykertje.hu/


  

Aktivitások: 

 különböző csapatépítő 

programok – egyedi 

igény szerint, például 

terepjárós ügyességi 

túra, „CSI helyszínelők”, 

kötélpálya, éjszakai  

túra 

 sportolási lehetőség – 

kerékpározás, íjászat, 

kispályás foci, 

strandröplabda 

 kültéri bográcsozás & 

grillezés 

 

 

 

 erdei túrák (gombász, 

gyógynövény, stb.) 

 szauna 

 fitness terem 

 kültéri medence és 

pezsgőfürdő 

 pince program, 

borkóstoló 

 Igal élmény és 

termálfürdő – 7 km 

távolságban 

 

Rendezvény- 
termek 

Összesen 5 db 
tréning- illetve 
különterem áll 
rendelkezésre:  

 

Főépület, 
Nagyterem:  

klimatizált, 70m2, 
55 fő befogadására 

alkalmas. 

Nagyház,  
Borozó: 

45 m2, kb. 30 fő 
befogadására 

alkalmas. 

Nagyház,  
Biliárd terem: 

35 m2, kb. 20 fő 
befogadására 

alkalmas. 

Kisház nappali: 
40 m2, 20 fő 

befogadására 
alkalmas. 

Étterem – berendezési 

igénytől függően, sátras 

csatlakoztatás megoldható:  
150 fő 

befogadására 
alkalmas. 

 
Szabadtéri 

megbeszélésekhez 
két helyszínen a 

kemencés kiülő kb. 
60 fő, a Nagyház 
tornáca kb. 20 fő 

számára ad helyet. 
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Szállás 

Néhányan, 
akik nem 

bánták meg 
döntésüket 

 

- TESCO 
- OTP Bank 
- CITIBANK 
- Novartis 
- Roche 
- MKB Bank 
- Praktiker 
- Generali 

Biztosító 
- RTL Klub 
- Kaposvári 

Villamossági 
Gyár 

- ERSTE 
Alapkezelő 

- AEGON 
Biztosító 

- Yahoo Inc. 

 

  

  

  

BBuujjttááss  SSáánnddoorr  

ssaalleess  &&  ssoolluuttiioonn  

mmaannaaggeerr  

++3366  3300  666633  55665588    

EEmmaaiill:: 

  mmaarrkkeettiinngg@@ssoommooggyykkeerrttjjee..hhuu   

 

 Felújított és 

összkomfortos, bájos 

parasztházakban, 

illetve kúria jellegű 

épületben 

 A házak egymástól 

mintegy 2-15 percnyi 

sétára 

helyezkednek el 

 A házak udvarán 

a parkolási 

lehetőség biztosított 

(nem őrzött) 

 WiFi 

Internetkapcsolat a 

főépületben  

 Ellátás igény szerint 

(félpanzió vagy teljes 

panzió, 
kávészünetek) 

Medencés grillterasz: 
60 fő részére. 

Nagyház tornáca:  
20 fő részére. 

Igény szerint technikai 

eszközök biztosítása: 

 projektor,  

 vetítővászon,  

 hangosítás,  
 flipchart 

wwwwww..ssoommooggyykkeerrttjjee..hhuu  
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Szabadtéri 
helyszínek 
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Kérje egyedi, 

kötelezettség nélküli 

ajánlatunkat! 

mailto:marketing@somogykertje.hu
http://www.somogykertje.hu/
http://www.somogykertje.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somogy Kertje Üdülőfalu**** és Étterem 

Várjuk Önöket Somogy Kertjében! 

Somogy Kertje Üdülőfalu**** és Étterem 

7281 Bonnya, Kossuth L. u. 90-92. 

iroda: 1118 Budapest, Villányi út 91. 
 

Szélességi fok: 46.591204 (46° 35' 28.33'' N) 

Hosszúsági fok: 17.900489 (17° 54' 1.76'' O) 

wwwwww..ssoommooggyykkeerrttjjee..hhuu  

 //ssoommooggyy..kkeerrttjjee..uudduullooffaalluu 
 

http://www.somogykertje.hu/

