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Tisztelt Cégvezető/ Cégvezetők!

Hamarosan itt az évvége, mely alkalmával megrendezésre
kerülnek a céges karácsonyi és évértékelő vacsorák. 

Ha Ön úgy gondolja, hogy dolgozói számára egyfajta csapatépítő-jellegű előadásra,
de mégis hangulatos légkörben eltöltött pár órára vágyik, mely során,
összegezheti az éves munkát, akár kitüntetéseket is oszthat,
ahol mindenki még jobban megismerheti eahol mindenki még jobban megismerheti egymást,
akkor erre egy céges vacsora a tökéletes alkalom. 

A Royal Station Sport,- Szabadidő-, és Rendezvényközpont
családi vállalkozásként üzemel Kerepes város szívében, 
mely tökéletes helyszíne egy elegáns környezetben,
színvonalas, de egyben családias személyzet körében, 
megrendezett évzáró partynak, vacsora színtérnek. 

 2009. óta i 2009. óta igyekszünk a lehető legmagasabb színvonalat biztosítani
 különböző családi,- és céges rendezvényeknek. 

Az évek során több cég is nálunk tartotta céges party-ját. 
Mint például: Auchan, BKV, Decathlon, ELMŰ, MART KFT.



Néhány pontban összeszedtük, hogy miért is minket válasszon!

- Rendezvényközpontunk Budapesttől mindössze
  pár kilométerre található, a 3-as főút vonalán.
- Autóval és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető.
- A HÉV, illetve a távolsági busz megállójától 5-10 perc sétára található.
- Az épület nagy zöld területen helyezkedik el (tóval, hajóval, szaletlivel).
- Az épület három oldaláról és fákkal körül ölelt nagy terasz rész.
- 200 férőhelyes par- 200 férőhelyes parkoló.
- Zárt, kamerákkal megfigyelt terület, így igény esetén éjszakára a kocsik a
  helyszínen hagyhatók.
- Azon vendégeink számára, akik az éjszaka folyamán nem szeretnének
  messzebbre vezetni, nekik szállást is tudunk biztosítani, mely 1,2 km-re
  található a központtól (előfoglalás szükséges).
- Recepció, ahol mindig mosolygós, segítőkész alkalmazottak fogadják a vendégeket.
- Prémiumkategóriás kávékkal rendel- Prémiumkategóriás kávékkal rendelkező kávézó.
- Ingyen wifi az épület egész területén.
- Két szintes épület, földszintjén és az emeletén is található 1-1 rendezvény terem. 
- Légkondicionált termek.
- Helyben bérelhető projektor és vászon.
- Alap hangosítás és fénytechnika.



Rendezvénytermeinkről néhány szó 

A földszinten található az újonnan felújított rendezvénytermünk, 
mely 200 főig vehető igénybe. Mellette található a kávézó helyiségünk,
illetve a mosdók is. A kávézó részből nyílik továbbá a terasz.

Az emeleten található egy kisebb kör alakú terem, mely 40-60 fő befogadására képes.
A pultbóli kiszolgálás az emeleti részen található recepciós pultból is megoldható.
 Itt találhatók szintén a mosdóhelyiségek is, így a vendégeknek nem kell az 
emelet és a földszint emelet és a földszint között ingázniuk. Azonban, ha dohányozni szeretnének, 
úgy a földszinten lévő teraszt vehetik igénybe. Igény esetén a termeket 
a megbeszéltek alapján mi rendezzük be, valamint elkészítjük a dekorációt. 

Az asztalok létszámtól függően a következőképen kerülhetnek elrendezésre.

U-alakban: 100-120 fő
Kerekasztalos (8 fős asztalok): 80 fő 
Terített bankett asztalos: 180 fő

Színházsoros: 260 fő

U-alakban: 40 fő
Kerekasztalos (8 fős asztalok): 40 fő 
Terített bankett asztalos: 50 fő
Színházsoros: 100 fő

földszint emelet



Egy céges vacsora megszervezése nem egy könnyű feladat, főleg munka mellett. 
Mi viszont levesszük a terhet az ön válláról és segítünk megszervezni a rendezvényét.

 Ennek érdekében összeállítottunk egy karácsonyi csomagot,
mely az ön segítségére lehet a céges összejövetel megszervezésében. 

• Vendégvárás röviditallal, háromféle üdítővel és megterített asztalon
   tálalt sós aprósüteménnyel.
• Dekoráció
• Előkészítő helység használata a catering részére
• Ezüst tálcás vagy svédasztalos felszolgálás
   (sültes tálak többféle körettel, savanyúsággal és levessel)
•• Édes és sós aprósütemény a rendezvény folyamán
• Korlátlan italfogyasztás (bor,- sör- üdítő,- víz és kávé)
• Kávézópult használata
• 2-4 alkalmas konzultáció a helyszínen
• Az est folyamára személyzet biztosítása 

Az áraink 12 órás időtartamra szólnak, mely a vendégek érkezése előtt 1 órával
kezdődik, és az esemény vége után 1 óra kipakolási idővel zárul.

A csomag ára 16.000 Ft / fős áron elérhető.

  • Plusz órák: 15.000 Ft/óra
  • 80 fő felett létszámtól függően szükséges plusz személyzet bére: 1500 Ft/fő/óra
  • Hangosítás + fénytechnika eszköz bérlése 5.000 Ft/óra
  • Projektor + vetítő vászon: 10.000 Ft/alkalom

Egyéb felmerülő plusz költségek

Kedvezmény
100 fő felett a csomag ára 15.000 Ft/ fő.

Az áraink a 27%-os áfát nem tartalmazzák!

Royal karácsonyi csomag



Segítségül összeállítottunk Önök számára egy minta menüt a karácsonyi partyra. 
De természetesen a megbeszéltek alapján az egyéni kívánságaikat is teljesítjük. 

Tyúkhúsleves 

Sajttal, sonkával töltött karaj rántva

Szezámmagos bundában sült csirkemell

Töltött csirkecomb

Mátrai borzas sertésszeletek

Rántott gomba, karfiol

Rántott sajtRántott sajt

Vegyes saláta tál kívánság szerint, tartármártás

Royal karácsonyi csomagunkhoz tartozó minta menü

Ételek

Hagymás tört burgonya

Steak burgonya

Zöldséges rizs

Köretek



Amennyiben Önök a karácsonyi céges vacsorájukhoz csak termet
szeretnének nálunk bérelni, úgy az áraink a következőképpen alakulnak.

Az áraink a csomagárhoz hasonlóan létszám függvényében és
12 óra időtartamra szólnak, mely a vendégek érkezését megelőző egy órától indulnak,

és a rendezvény befejezése után egy óra kipakolási idővel zárul.

A kávézótér és egyéb helyiség igénybevétele megegyezés szerint történik.
A bérleti díj tartalmazza a székek és asztalok használatát,
a mellékhelyiség használatát, a dohányzóhely biztosítását,

a rendezvény alatti,- illetve utáni takarítás díját.
Egyéb felmerülő igény esetén szívesen állunk rendelkezésre.

A berendezett termek fotói megtalálhatóak Facebook oldalunkon,
illetilletve a www.royalstation.hu weboldalunkon.

Az alábbi árak tájékoztató jellegűek,
véglegesíteni csak a személyes találkozót követően tudunk.

Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák!

Plusz órák                        15.000 Ft/óra 
Előkészítő helység használata            20.000 Ft 
Kávézópult használata (1 fő személyzettel)    70.000 Ft
  (  pult, mosogatók csak pohár mosásra,
   hűtőszekrények, sörcsap, kávéfőző   )
Utólagos kávé elszámolás br.            220 Ft/adag 
TTerem dekorálás aznap grátisz, előző nap    15.000 Ft 
Projektor+ vetítő vászon              10.000 Ft/alkalom
Hangosítás + fénytechnika eszköz bérlése      5.000 Ft/óra

0-39 fő  80.000 Ft
40-60 fő 110.000 Ft
61-80 fő 140.000Ft
81-100 fő 160.000Ft

101-120 fő 190.000 Ft
121-150 fő 230.000 Ft
151-180 fő 280.000 Ft
+180 főtől 320.000Ft

Általános terembérlés

Ünnepnapokon a termeknek emelt bérleti díja van, mely +50%



Ha felkeltettük érdeklődését, vagy felmerült önben bármilyen kérdés 
keressen minket bizalommal, mi készségesen állunk a rendelkezésére!

Bízunk abban, hogy segítségére lehetünk a rendezvénye 
megszervezésében és annak lebonyolításában!

Gróf Lászlóné Ildikó
( ügyvezető igazgató )
Telefon: +36-70-560-5143

Royal Station Sport,- Szabadidő,- és Rendezvényközpont
Cím: 2144 Kerepes, Szabadság út 102/B.

Telefon: +36-28-490-036  
E-mail: rendezE-mail: rendezveny@royalstation.hu

Web: www.royalstation.hu

Kapcsolat

Elérhetőségeink


