Tisztelt Szervező!
Köszönjük érdeklődésüket Szabadidőközpontunk iránt. Ajánlatunkat az alábbiakban
részletezünk, amelyből Önök állíthatják össze igényeiknek és elképzeléseiknek
megfelelően a kért szolgáltatásokat.

A Nairam Klubhotel és Szabadidőközpont kiváló helyszíne konferenciáknak, csoportos
üzleti megbeszéléseknek, előadásoknak, családi sportnapoknak. A professzionális
kiszolgálás, a technikai háttér, az ételkínálat sokszínűsége, a számtalan szórakozási
lehetőség és a nyugodt atmoszféra különleges pluszt adnak a céges rendezvényekhez,
amelyek így még eredményesebbek lehetnek.



Szolnoktól 15 km-re, a 4-es főútról gyorsan megközelíthető, mégis csendes,
nyugodt helyen vagyunk.



Három különböző méretű rendezvénytermünk eltérő befogadóképességgel és
felszereléssel rendelkezik, így különböző típusú céges rendezvényekhez is
megtalálható az ideális választás.



Ha aktív élményt keres, a klubhotelt övező 7 hektárnyi parkos területen
számtalan programlehetőség várja.



Zárt kültéri parkolónk ingyenes, 100 személygépjármű számára biztosít
parkolási lehetőséget.



A kulináris élményeket főszakácsunk garantálja. Céges rendezvényekre ajánljuk
kerti grillezős, bográcsozós és kemencés vendéglátásunkat is.



A munka utáni lazításra kiválóan alkalmas a Holt-Tisza, az esti szórakozáshoz
pedig számtalan lehetőséggel szolgálunk. Az élményt szakembereink szívből
jövő vendégszeretete és rugalmassága teszi teljessé.

Alapvetően három konferenciacsomagot kínálunk a hozzánk érkezőknek: fél napos, egész napos
és szállással egybekötött csomagjaink közül választhatnak.
Fél napos csomag

5.000,-Ft/fő

Tartalma:






terembérlet a konferenciateremben,
vetítővászon, flipchart, projektor,
basic kávészünet,
üzleti ebéd
(háromfogásos menü vagy büfé, létszám függvényében) italfogyasztás nélkül
ingyenes wifi kapcsolat a rendezvénytermekben

Egész napos csomag

7.000,-Ft/fő

Tartalma:






terembérlet 8 órára a konferenciateremben,
vetítővászon, flipchart, projektor,
basic kávészünet délelőtt és délután,
üzleti ebéd (háromfogásos menü) italfogyasztás nélkül
ingyenes wifi kapcsolat a rendezvénytermekben

Konferenciacsomag szállással
Tartalma:






egy éjszaka szállás, büféreggelivel, kétágyas szobában,
a terembérlet díja alap technikai berendezéssel,
sós és édes aprósüteménnyel bővített kávészünet, két alkalommal,
háromfogásos ebéd, üdítővel és kávéval,
ingyenes wifi kapcsolat a rendezvénytermekben

13.000,-Ft/fő

A különböző rendezvényekre érkezők négy termünk közül választhatják ki a számukra ideálisat, a
rendezvény létszámának, a programok típusának megfelelően.

Mályva terem
Mályva termünk 110 m2-es, természetes fényű konferenciaterem, melyet többféleképpen
rendezhetünk be. (Például: U-alakú tárgyalóterem, konferenciaterem, színház-jellegű elrendezés.)
Csikó terem
Csikó termünk 150 m2-es, szintén természetes fényű terem.
Harmat étterem
Harmat éttermünk 270 m2-es terem és étterem, mely teraszával együtt közvetlenül a Holt-Tiszára
néz. Ideális választás különböző étkezésekkel egybekötött rendezvények esetén.
Szellőpalota
A Szellőpalota kerti tóval körülölelt, fedett, de oldalról nyitott, különleges hangulatú, 400 m2-es
rendezvényterem, többféle elrendezéssel. A terembérleti díj magába foglal egy flipchartot,
írásvetítőt, mágnestáblát és mobil vásznat. Térítés ellenében projektort, laptopokat és hifi
berendezést is bérelhetnek a résztvevők.

Ha nem konferenciacsomag ellenében veszik igénybe a termeinket, akkor terembérleti költséget
számolunk fel, melynek díja:
6.000,-Ft/óra
A terem díja minimum 24.000,-Ft.

Egyéb eszközök díja:
Projektor laptoppal, hangosítással:
Hifi berendezés:

15.000,-Ft/nap
10.000,-Ft/nap

A rendezvények sikeréhez különösen magas színvonalú vendéglátással járulunk hozzá. Szabadidő
Központunk nagy hangsúlyt fektet a kulináris élvezetekre.
Ételválasztékunkban a hagyományos magyaros ízek mellett a nemzetközi konyhaművészet számos
remeke megtalálható. Alkalmazkodva vendégeink reformétkezési igényeihez számos vegetáriánus
ételt kínálunk, de a különféle érzékenységben szenvedőknek sem kell lemondaniuk a finom ízekről.
Főétkezésekre kötöttebb program esetén választhatnak egyszerű és gyors büféétkezést, míg
szabadtéri parti jellegű étkezéssel, roston sütéssel kötetlenebb hangulatot teremthetünk.
Ha pedig szeretnék lenyűgözni meghívott partnereiket, egy elegáns gálavacsora, esetleg grill-party
kiválóan alkalmas lehet erre a célra.
Étkezési lehetőségek:




Érkezéskor a vendégek fogadása
 pogácsa és 4 cl pálinka
 Pogácsa és alkoholmentes gyümölcskoktél

Bekészítések, kávészünetek

1. kategória:
2. kategória:
3. Kategória:
4. Kategória:





800,-Ft/fő
400,-Ft/fő

Ásványvíz, kávé
Ásványvíz, kávé, üdítő
Ásványvíz, kávé, üdítő, pogácsa
Ásványvíz, kávé, üdítő, szendvics

950,-Ft/fő/alk.
1.300,-Ft/fő/alk.
1.450,-Ft/fő/alk.
1.650,-Ft/fő/alk.

Reggeli ételek:
Büféreggeli (kávét tartalmaz)
1.600,-Ft/fő
Rántotta, virsli, mustár, sonka,- és szalámi tál, sajttál, főtt tojás, majonéz, bundás kenyér, vaj,
jam, méz, müzli, tea, tej, kávé, paradicsom, paprika, uborka, kenyér ( fehér és barna),
zsemle, kifli, kalács.
Kontinentális reggeli (kávét nem tartalmaz)
1.200,-Ft/fő
Főétkezések:
Tányérszervizes felszolgálással
Menüebéd: 3 fogás menüajánlat ásványvízzel, kávéval
2.200,- Ft/ fő
Menüebéd: 2 fogásos menüajánlat kávéval
1.600,- Ft/ fő
Egytálétel vacsorára salátákkal
1.100,- Ft / fő

Tálszervizes felszolgálással
2.600,-Ft/fő
Az alábbiak közül tudnak választani egyféle levest, háromféle főétel, amelyeket tálakon
szervírozunk, illetve egyféle desszertet. Vegetáriánusok számára ezeken az ételeken felül
kérhetnek valamit.
Levesek tálban felszolgálva






Marhahúsleves csigatésztával, tormamártással, julienne zöldséggel
Szárnyas raguleves házi csipetkével
Újházi tyúkhúsleves csigatésztával
Eper krémleves
Francia hagymaleves sajtos krutonnal

Főételek










Sült kacsacomb párolt lilakáposztával, hagymás törtburgonyával
Tepsiben sült csirkecomb vele sült sonkahagymával és burgonyával, friss salátával
Csabai sertéskaraj majonézes kukorica salátával
Mézes pácban érlelt bőrös malacpecsenye karika burgonyával almás párolt káposztával
Zengővárkonyi tekercs fűszeres steakburgonyával, kukoricás rizzsel, házi savanyúsággal
Grillezett sajtok, grillezett zöldségek, francia rakott burgonya friss salátával
Csülök Pékné módra tepsis burgonyával, házi vegyes savanyúsággal
Rántott csirkemell, rántott sajt vegyes körettel, tartármártással
Cigánypecsenye vegyes körettel, káposztasalátával

Desszert





Gyümölcsös szelet
Somlói galuska
Rétes variációk
Meggyes pite

A fenti összeg tartalmazz egy üveg ásványvíz, egy kávé vagy capuccino fogyasztását.


Arra is van lehetőség, hogy a vendégek saját maguk készítsék el ételeiket




Bográcsozás (minden eszközt biztosítunk, kivéve alapanyag)
6.000,-Ft/főzőhely
Amennyiben az alapanyagokat is tőlünk kérik, úgy annak a díja,
amely magába foglalja a feltálalás, köretek, savanyú és mosogatás költségét is.
 Választható ételek:
 Sertés pörkölt, Csirke pörkölt,
1.300,-Ft/fő
 Paprikás krumpli, Öreg-lebbencs
1.000,-Ft/fő
 Gulyásleves (marhahúsból)
1.300,-Ft/fő
 Marhalábszár pörkölt
1.300,-Ft/fő
 Amennyiben szakács segítségét is kérik annak díja:
2.500,-Ft/óra
 Evőeszközök, tányérok, szalvéta, mosogatás
600,-Ft/fő
 Az Önök által főzött ételek feltálalása étteremben
800,-Ft/fő

Svédasztalos ajánlataink:

3.500,-Ft/fő től, az ár függ a választott ételektől

30-50 fő között kétféle leves, háromféle főétel, kétféle saláta és kétféle desszert választható.
50 fő felett kétféle leves, ötféle főétel, háromféle saláta és háromféle desszert kérhető.

Levesek










Újházi tyúkhúsleves csigatésztával
Orjaleves cérnametélttel
Tejszínes csirkeragu leves
Bográcsgulyás
Gulyásleves
Brokkoli, spárga vagy zellerkrémleves
Francia hagymaleves
Brokkoli krémleves
Hideg gyümölcsleves

Főételek






















Vörösboros marhapörkölt kapros-juhtúrós galuskával
Sertéspörkölt galuskával, Birkapörkölt sósburgonyával
Tejben érlelt borjúszeletek vadasan zsemlegombóccal
Tiszai harcsapaprikás túrós csuszával
Gombás süllőszeletek bormártásban répás burgonyapürével
Egyben sült sertés szűz borsmártással, francia burgonyával
Rozmaringos kacsamell steakburgonyával
Zöldfűszeres pácban érlelt csirkemell Hagymás-sajtos Anna burgonyával
Bajor kacsasült aszalt gyümölcsös pároltkápasztával, hagymás törtburgonyával
Töltött káposzta
Csirkepaprikás házi galuskával
Baconos, fokhagymás csirkemell csíkok, tollhegytésztával, sajtmártással
Gyümölcsös pulykamell párolt rizzsel
Pácolt szűzérmék párolt aszalt szilvával, Kékoportó mártással
Fokhagymás sertésflekken hagymás törtburgonyával
Marhaszeletek vadas módon, zelleres zsemlegombóccal
Rostonsült hátszín lyoni hagymával
Hortobágyi pásztorhús (tarhonyával, burgonyával)
Kolbászhússal töltött mangalica karaj
Zöldséges rétes kapormártással
Csőben sült karfiol

Saláták













Uborkasaláta
Csemege uborka
Káposztasaláta
Vegyes idénysaláta,
Paradicsomsaláta
Kovászos uborka nyári szezonban
Friss kevert saláta balzsamecetes olívás dresszinggel (paradicsom, paprika, uborka, fejes
saláta)
Sopszka saláta
Amerikai káposztasaláta
Tejfölös-fokhagymás uborkasaláta
Tzatziki
Friss vegyes saláta ezersziget öntettel

Desszert:










Somlói galuska
Vegyes rétes (almás, túrós, mákos)
Vargabéles
Fánk baracklekvárral
Fagylaltkehely
Gyümölcsös szelet
Mákos kalács
Idény gyümölcstál
Alkoholmentes gyümölcsbólé

A csoport az alábbi italcsomagokból választhat.
1. Tételes fogyasztás alapján mindenki egyénileg fizeti fogyasztását.
2. Alkoholmentes italcsomag mely az alábbi italokból korlátlan italfogyasztást biztosít
(minimum 4 órában): 5 féle szénsavas és 2 féle rostos üdítő, 2 féle ásványvíz, kávé.
 Az első 5 óra
500,-Ft/fő/óra
 Minden további óra
400,-Ft/fő/óra
Alkoholos italok fogyasztása egyéni fizetéssel történik.
3. I. Alkoholos italcsomag mely az alábbi italokból korlátlan italfogyasztást biztosít minimum 4
órában): 5 féle szénsavas és 2 féle rostos üdítő, 2 féle ásványvíz, kávé + csapolt sör és
borok.
 Az első 5óra
800,-Ft/fő/óra
 Minden további óra
600,-Ft/fő/óra
Rövid italok fogyasztása egyéni fizetéssel történik.
4. II. Alkohol italcsomag mely az alábbi italokból korlátlan italfogyasztást biztosít minimum 4
órában) : 5 féle szénsavas és 2 féle rostos üdítő, 2 féle ásványvíz, kávé + csapolt sör, borok,
röviditalok (Jáger, pálinka, Krémlikőr, Whisky, Unicum, Vodka).
 Az első 5óra
1.500,-Ft/fő/óra
 Minden további óra
1.100,-Ft/fő/óra

Hotelünkben kétágyas elhelyezéssel legfeljebb 90 főt, több személyes szobákban és pótágyas
megoldással akár 140 főt is vendégül tudunk látni, több típusú szállásban.
A céges programok résztvevőinek szállását rendkívül kedvezményes csomagárban tudjuk
biztosítani.


Szállodai szobáink főépületünk tetőterében található kétágyas szobák, fürdőszobával.



Családi motelszobáink 2-3 ágyas tetőtéri szobák. Itt két lakóegységhez (szobához) tartozik
egy előtér és egy fürdőszoba.



Motelszobáink 2-3 ágyas szobák, fürdőszobával, parkból nyíló épületben.



Apartmanjainkban találhatóak az egy- vagy kétszobás, szobánként 2-3 ágyas, fürdőszobás,
nappali- étkezős lakóegységek. Apartmanjaink egy részében konyha is található.

Szobáinkban a dohányzás nem megengedett
Mozgáskorlátozott vendégeinket akadálymentesített szobáinkban tudjuk fogadni
Az apartmanok előtt saját terasz található.
A szobák igény esetén fűthetőek.
A szabadidőközpont területére és a szobákba kisállatot nem lehet bevinni.
Ingyenes Wifi a főépületben
Külön igényelhető szobaszerviz
Ingyenesen használható zárt parkoló a vendégek részére
A szobákat délután 14 órától lehet elfoglalni és a távozás napján 10 óráig kell elhagyni
azokat!

Sokunknak fejtörést okoz, milyen módon ismerjük el a munkatársaink teljesítményét. Mindig is azt
vallottuk: élményt ajándékozz, ne tárgyakat, ezért úgy gondoljuk, egy céges családi nap
megrendezése nagyszerű megoldás erre. A családi napokon nem csak a vállalat dolgozóinak, de
családtagjaiknak is önfeledt szórakozásban lehet része, hotelunk gyönyörű kertjében, izgalmas
elfoglaltságokkal.
Ahhoz, hogy a családi nap még tartalmasabb legyen, számtalan programlehetőség szervezését
vállaljuk, melyek között minden korosztály talál kedvére valót.
Területhasználati díjak: (8-18 óra között)






óvodásoknak
alsós általános iskolásoknak
felsős általános iskolásoknak
középiskolásoknak
magánszemélyeknek

700,- Ft/fő/nap
850,- Ft/fő/nap
1.100,- Ft/fő/nap
1.300,- Ft/fő/nap
1.600,- Ft/fő/nap

Kedvezmények:



50 - 100 fő között
100 - 200 fő között

3% díjkedvezmény
5% díjkedvezmény

Catering ajánlatunk családi napra ( min. 100 fő esetén érvényesek az árak):
Ajánlott ételek:
 Bográcsos ételek:



 Sertés pörkölt, Csirke pörkölt,
 Paprikás krumpli, Öreg-lebbencs
 Gulyásleves (marhahúsból)
 Marhalábszár pörkölt sósburgonya

Grillezett ételek
 Grillezett csirkecomb sült burgonya, saláta

1.100,-Ft/fő

 Saslik sült burgonya, saláta

1.100,-Ft/fő

 Grill kolbász sült burgonya, mustár, kenyér


1.300,-Ft/fő
1.000,-Ft/fő
1.300,-Ft/fő
1.600,-Ft/fő

900,-Ft/fő

Egyéb:
 Palacsinta (ízes, túrós, kakaós)/2db

300,-Ft/fő

 Lángos (fokhagymás, tejfölös, sajtos)/db

300,-Ft/fő

 Pogácsa (tepertős, burgonyás, sajtos)/2 db

300,-Ft/fő

Programlehetőségek, amelyeket a vendégek térítés ellenében tudnak igénybe venni:
Ping-pong
 Labdajátékok
 Vizibicikli, kajakozás, kenuzás
 Csocsó
 Biliárd


 Kiscsúszdás légvár

2.000,-Ft kaució/labdák, ütők
3.000,-Ft kaució/labda
2.500,-Ft/alkalom/eszköz/óra
50,-Ft-os érmével
500,-Ft/0,5 óra
66.000,- Ft + Áfa/8 óra



Nagy légvár

110.000,- Ft + Áfa/8 óra





Trambulin
Arcfestés
Animátorok
Ügyességi játékok
Családi játszóház
Kreatív, logikai, készségfejlesztő játékok, társasjátékok
Családi kézműves foglalkozások
Népi kézműves foglalkozások
Lufihajtogatás
Elektromos kisautó, pedálos gokart, elektromos roller
Felfújható játékok, légvárak
Egészségmegőrző programok, életmód tanácsadás,
szűrővizsgálatok
Íjászat
Bohóc műsorok, bábelőadások

55.000,- Ft + Áfa/db
27.500,- Ft + ÁFA
6.000,- Ft / óra
egyedi árajánlat szerint
egyedi árajánlat szerint
egyedi árajánlat szerint
egyedi árajánlat szerint
egyedi árajánlat szerint
egyedi árajánlat szerint
egyedi árajánlat szerint
egyedi árajánlat szerint
egyedi árajánlat szerint













egyedi árajánlat szerint
egyedi árajánlat szerint

Egyéb sportolási lehetőségek, melyeket térítésmentesen biztosítunk:
 foci bajokság füves focipályán
 strandröplabda bajnokság
 kosárlabda bajnokság
 kismedence használata
Animátort, vagy sportbírót 2.500,-Ft/fő/óra-ért tudunk biztosítani.
Parkolást díjmentesen biztosítunk vendégeink részére.

Pálinkakóstoló Bulyáki Nagykörűi pálinkafőző mester pálinkáiból (5 féle ízben)
Közben friss pogácsákat kínálunk
4.500,-Ft/fő
BORPÁRBAJ
Két borász részvételével. 4 - 4 bor bemutatása.
4.000,- Ft/fő
Az ár magába foglalja a program bonyolítását, ásványvíz és borkorcsolya szervírozását.
Esti Dj és Karaokee (DJ Benji)
Minden további óra 10.000,-Ft.

60.000,-Ft/6 óra

Stratégiai lézerharc
7.300,- Ft-tól
A lézerharc egy mozgalmas stratégiai csapatépítő program, amely a paintball és a
számháborúzás élményét a 21. századi számítógépes technikával ötvözi. Két csapat küzdelméről
van szó, amelyek miközben egy összetett küldetést teljesítenek, infravörös sugarakat kibocsátó
fegyverekkel „vadásznak” egymásra. A siker feltétele egy működőképes stratégia kidolgozása, és
annak fegyelmezett követése. Vajon képesek-e a résztvevők összehangolt csapatmunkára és
hatékony kommunikációra kiélezett helyzetben is? Nem csupán a gyorsaság, ügyesség és a
csapatmunka számít, de az eszközök minél pontosabb használatára is szükség van. A fegyverek
infravörös sugarakkal működnek, teljesen ártalmatlanok a környezetre és a résztvevőkre is.
Stratégiai lézerharc:
4 órás játék:
8 órás játék:
FBI Akadémia program:
4 órás játék:
8 órás játék:
Mesterlövészprogram:
4 órás játék:
8 órás játék:
Kiszállási díj: 150,- Ft/km/gépkocsi

7.300,- Ft/lézerpuska
11.000,- Ft/lézerpuska
138.750,- Ft
168.000,- Ft
80.500,- Ft
109.500,- Ft

Csapatépítő - főzés - avagy edd meg, amit főztél!
4.500,- Ft/fő
A program első részében egy kalandos kirándulás során a csapat összegyűjti az ebéd vagy
vacsora hozzávalóit, amelyek a környék pontjain találhatók, nem mindig csak szárazföldön
megközelíthetően. Nem feltétlenül bogarakra, hernyókra vagy pondrókra kell itt gondolni, hanem
az étel gondosan elrejtett összetevőire, amelyeket térkép segítségével találnak meg a
résztvevőket. Szerencsés visszaérkezés esetén ezt közös főzés követi, a csoport számára
előkészített főző helyen. A csoport külső segítség nélkül készíti el saját - remélhetőleg emberi
fogyasztásra alkalmas ebédjét vagy vacsoráját. Nem kizárt az sem, hogy a további nehézségekkel
is szembe kell nézni, pl. a program feltételeit a megrendelő elképzelései szerint hangoljuk finomra.

"Tanyasi olimpia"
4.000,- Ft/fő
A próbatételek – vagy megpróbáltatások - több állomásból (6-8) álló csapatépítő játék, amely
során a csapatoknak különböző kihívásokat teljesítenie. Minden feladatba beépítünk egy kis
rafinériát, ugyanis a cél azon kívül, hogy a csapatot jó hangulatba hozzuk, a csapatmunka, közös
gondolkodás, közösség kovácsolása. Az elvégzendő próbatételek számát és jellegét a
rendelkezésre álló idő, a csoport összetétele, és a programra fordított keretösszeg alapján állítjuk
össze.
Feladatok: Bálagúla építés, taliga szlalom, közös lopózás, létrafutás, rönkfűrészelés, vetőmag
válogatás, sodrófahajítás, tojásgörgetés, kötélhúzás, patkódobálás, diótörés, rúdfahordás, paraszt
totó.

„Vizes játékok”
Sárkányhajózás (1 hajóba 20 fő fér el)
Kenu és kajakverseny

100.000,-Ft/hajó
1.900,- Ft/fő

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák
A foglalás 20% foglaló befizetésével lesz végleges, amelyet az alábbi bankszámlaszámunkra
kérünk átutalni: Nairam Kft, MKB 10300002-45413463-00003285.

Fizetési feltételek: A végösszeget a teljesítés napján készpénzben vagy előre átutalással
rendezhetik, illetve a teljesítés napjától számítva maximum 5 napos fizetési határidővel
átutalhatják bankszámlaszámunkra.

Amennyiben árajánlatunk elnyerte tetszésüket, várjuk mielőbbi írásos megrendelésüket az
info@nairam.hu e-mail címre!
Várjuk a csapatokat, cégeket!
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