
KINCSEM 
PARK,
a hely, ahol a tradíció, 
a sport és a kikapcsolódás 
felejthetetlen élménnyé válik!

Első meglátásra egy jó rendezvényt kivitelezni nem is tűnik olyan nagy dolognak. 
Mi is kell hozzá? Egy jó helyszín, egy jó ötlet és egy jó csapat, aki megvalósítja. 
Csak a szervezés közben többnyire jönnek az apróságok, a buktatók és a kritikus 
pont, a „fogalmam sincs most akkor hogyan is lesz”!

Kettőben biztosan egyedülállók vagyunk: a jó helyszínben és a kitűnő, jó szakemberekből 
álló csapatban. A jó ötleteket pedig szívesen fogadjuk és úgy kivitelezzük, hogy 
ügyfeleinknek egyetlen dolguk marad, hátradőlni és jól érezni magukat.

A Kincsem Park különleges atmoszféráját, melyet a lóversenysport legendává vált 
óriásainak emléke, a lelátók közönségének morajlása, lópaták semmihez sem 
fogható dübörgése formálja és teszi tökéletessé és oly sokszínűvé. Mindezekből 
adódóan páratlan és különleges rendezvényközpont is, amely a lehetőségek 
tárházát kínálja szabadtéren és beltéren egyaránt.

A konferenciától a partnertalálkozón át a céges vacsoráig minden, ami klasszikus, 
minden, ami rendkívüli és ami exkluzív, remekül megvalósítható. Az ünnepi 
alkalmak: születésnap, legénybúcsú vagy üzleti tréning helyszínének egyaránt 
kitűnő választás! 

Az országban, egyedülálló és egyben páratlan élményt nyújtó 
lóversenyprogramjaink folyamatosan ügyfeleink rendelkezésére állnak: saját 
ügető verseny indítása, versenyszimuláció és a sulky kocsizás, melyekkel 
felejthetetlenné, egyedivé válik egy-egy rendezvény.

A Kincsem Park jól megközelítető személygépkocsival és tömegközlekedéssel 
egyaránt. Kitűnő parkolási lehetőséggel bír, akár nagyobb létszámú vendégek esetén is.



    Minden évszakban várjuk!

Játszótér és játszótéri liget
Ligetes terület, mely kellemes, családias 

hangulatú rendezvényeknek adhat otthont.
700 négyzetméter, játszótérrel a gyermekek 
számára, ahol a teljes család 
kikapcsolódhat. 

Rendezvénysátor      

A két lelátó között található az a 1400 négyzetméteres rendezvénysátor, amely 
előadások, koncertek, filmvetítések, céges vacsorák, egyedi programok 
helyszínének kitűnő választás.  

Területén 600 fős lelátó található. A küzdőtér 1100 négyzetméter, melyen színpad 
felállítása is lehetséges. Legnagyobb belmagasság: 8 méter. 
Színházi világítással és hangtechnikával felszerelt.

Férőhelyek:  Állófogadással: 500-800 fő
 Ültetett (sörpad): 400 fő
 Körasztallal: 300-350 fő

SZABADTÉRI
HELYSZÍNEK

Régi lelátó terasz
A főbejárat, mely a régi tribün épületén keresztül vezet, teljesen felújított terasszal 
rendelkezik. Sajtótájékoztatók, kisebb találkozók, megbeszélések helyszíne lehet. 

Férőhelyek:  Állófogadással: 80-100 fő

Győztesek tere                                           
Közvetlenül a galopp pálya mellett található, 800 négyzetméter, füves terület, 
amely a pálya közelsége nyújtotta különleges atmoszférával rendelkezik. 
Maximálisan 300-350 fő fér el itt, szabadtéri partikhoz, csapatépítő 
programokhoz javasoljuk.
   

Aula
1150 négyzetméter alapterületen, akár 1000 fő befogadására is alkalmas. Az 
étteremhez hasonlóan, zártláncú TV hálózattal felszerelt, létszámhoz alakítható, 
egyéni igények  megvalósítását teszi lehetővé.   

Férőhelyek:  ültetetten: 500 fő
 állófogadással:800 fő
 körasztallal: 250-300 fő

„Turf Szalon” 
és rendezvényterem 
Vadonatúj, teljesen elszeparált, különleges 
rendezvényterem, mely az aulából külön bejárattal 
rendelkezik. A XXI. század technikai eszközeivel 
felszerelt (óriáskivetítő, 8 televízió).  Szűk körű 
konferenciák, üzleti megbeszélések, privát 
rendezvények helyszínének tökéletes választás.

Férőhelyek:  

ültetett: 50 fő
állófogadás: 70 fő

RENDEZVÉNY HELYSZÍNEK

Panoráma Étterem
kialakítása a XXI. század elvárásaihoz igazodik. Klimatizált, zártláncú tv hálózattal 
felszerelt, tökéletes kilátással a versenypályára. 
Szinteltolásos mivolta különleges hangulatot teremt és számos 
személyre szabott megoldást kínál a  konferenciától a díszvacsorán át.

Férőhelyek:  ültetetten: 280 fő
 álló fogadással: 400 fő
 körasztallal: 60 fő
                                                 

VIP Páholyok
Az étterem két végében található VIP páholyok, melyek egyenként négy, 
üvegfallal elválasztott boxra vannak osztva. Exkluzív találkozók, partnertalálkozók, 
üzleti fogadások rendezéséhez ajánljuk.

Férőhelyek:  ültetetten: 50 fő                                                                   
 állófogadással: 70-100 fő
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    Minden évszakban várjuk!

Kapcsolat:
rendezveny@kincsempark.hu

+36 20 258 8040
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