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A RENDEZVÉNYHELYSZÍN
PILVAX HOTEL*** SUPERIOR KALOCSA

Inspiráló környezet, professzionális munkafeltételek
Az ezeréves múltat magában rejtő Kalocsa megannyi történelmi emlékkel és
kulturális látványossággal várja az ide látogató vendégeket.

www.pilvaxhotel.hu

www.pilvaxhotel.hu
info@pilvaxhotel.hu

H-6300 Kalocsa,
Szent István király út 21.

T: +36 78 678 678

www.pilvaxhotel.hu
info@pilvaxhotel.hu

A SZÁLLODA
A hely múltja és szellemisége révén a Pilvax Hotel***
superior Kalocsa tökéletes helyszíne konferenciáknak,
céges rendezvényeknek, csapatépítő programoknak,
tréningeknek, önismeretet fejlesztő belső utazásoknak,
kreatív foglalkozásoknak. Az épület - akár egy
„ékszerdoboz” - 15 szobájában 31 vendég kényelmes
elhelyezésére nyílik lehetőség.
Kellemes hangulatú kávézónkban és a Kalocsa
történelmi főutcájára néző teraszunkon minőségi
kávéból készített frissítő különlegességekkel, 15 féle
teavariácóval, kétféle frissen csapolt sörrel, valamint
üdítők és alkoholos italok széles választékával
gondoskodunk vendégeink teljes kikapcsolódásáról.
Szállodánk alagsorában lévő hangulatos borospincénk
egykor a Kalocsa alatt húzódó katakomba rendszer
része volt, helyi kutatások szerint már az épület építése
előtt is létezett.
Az eredeti pince helyreállításával kialakított
helyiségben akár húsz fő is kényelmesen elfér, így
alkalmas meetingek, tréningek, borvacsorák
lebonyolítására, de családi és baráti összejövetelek
helyszínéül is szolgálhat.
• 60 fős hangszigetelt, légkondicionált, természetes
fénnyel megvilágított konferencia terem
• 15 fős légkondicionált, természetes fénnyel
megvilágított tárgyaló
• 20 fő befogadására alkalmas hangulatos borospince
• Technikai eszközök: Full HD Smart televízió, flipchart
és whiteboard tábla, egyéb rendezvény-technika
igény szerint
• Ingyenes szélessávú WiFi használat
• A rendezvények catering szolgáltatással,
kávészünetek lebonyolításával is igényelhetők
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CSAPATÉPÍTŐ PROGRAMLEHETŐSÉGEK
• Pihenőrészleg 8 személyes finn szaunával és frissítő
zuhannyal
• Pálinkakóstolás a Schiszler pálinkák
termékpalettájából
• Borkóstolás a Duna Borrégió boraival
• Borvacsora
• Üzemlátogatás és saját készítésű emléktárgy
pingálása a Kalocsai Porcelán Manufaktúrában
• Autentikus Tájház látogatás Homokmégyen
birkapörkölt főzéssel

KÜLSŐ PROGRAMOK
• Kalocsa, a barokk város felfedezése
• Múzeumok, kiállítások
• Főszékesegyház, Érseki palota és könyvtár
• Astriceum, Érsekkert – Platán Rendezvény központ
• Outdoor csapatépítő tréningek
• Bakod-puszta - lovas bemutatók
• Vízi programok – Duna, Szelidi-tó
• Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda

MEGKÖZELÍTÉS
Kalocsa, Budapesttől délre, mintegy 110 kilométerre található. Könnyen megközelíthető az 51.
számú főúton Baja irányába haladva, vagy az M6
autópályán Dunaújvárosig, majd a Pentele-hídon
átkelve Solt irányába haladva.
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