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NÉHÁNY TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
 
A jégcsarnok alapterülete 4331 m2. 
 
A jégfelület az IIHF (International Ice Hockey Fede-
ration), MJSZ standardjainak megfelelő 60 x 30 m 
pályaméret, mely lehetővé teszi akár nemzetközi 
jégkorong mérkőzések megtartását is. A jégfelület 
alkalmas más jeges sportok, úgymint műkorcsolya, 
jégtánc, szinkronkorcsolya, rövidpályás gyorskorcso-
lya, curling, látvány és sport célú hasznosítására. 
 
A nézőtér összesen 450 fő befogadására alkalmas. 
A pálya hosszanti oldalán a földszinten 350 fős acél-
szerkezetű és részben mobil lelátó kapott helyet.  
Az emeleten lévő galériás lelátó befogadóképessége 
100 fő.  
 
A csarnokban 6 db sportöltöző, 196 zárható szekrény-
nyel felszerelt  közönség öltöző, büfé és fogyasztó tér, 
az emeleten hatalmas közösségi tér,  egy 40 m2-es, 
és egy 130 nm-es terem került  kialakításra.

Ha egy valóban exkluzív helyszínt keres céges 
tréningek, csapatépítők megtartására, Jégcsar-
nokunk ideális választás. Az előadások, meg-
beszélések fáradalmait követően, egy gyors átöl-
tözés után irány a jég! 
 
A helyszín adottságait kihasználva tökéletesen 
egybe lehet kötni a szellemi tréninget a testmozgás 
örömével.  
 
A csarnok földszintjén, közvetlenül a bejárat mellett 
196 db kulccsal zárható öltözőszekrény áll a hozzánk 
érkezők rendelkezésére.  
 
Igény esetén, külön díjazás fejében korcsolya bérlési 
lehetőséget is tudunk biztosítani. 
A jégpályán kialakított hang technikának köszön-
hetően akár egy rögtönzött discot is tud csinálni  
a csapat. 
 
ÓRADÍJ:  
20 óráig 50.000 Ft/óra, 20 óra után 40.000 Ft/óra 

A 2022 tavaszán átadott Szombathelyi Jégcsar-
nok Szombathely „zöld szívében”,  a Csónakázó-
tótól egy kőhajításnyira, a Tófürdő közvetlen 
szomszédságában, egyedülálló rekreációs öve-
zetben helyezkedik el.  
 
A Jégcsarnok mind tömegközlekedéssel, mind gép-
járművel könnyen megközelíthető, a csarnokhoz 
tartozó ingyenes parkolókban egyidejűleg 90 autó-
nak tudunk helyet biztosítani.  
 
Komplexumunk, amellett, hogy 30x60 m-es IIHF 
szabvány jégfelületének köszönhetően otthonául 
szolgál a jeges sportoknak, ideális tanfolyamok, 
konferenciák, előadások, klubfoglalkozások, work -
shopok közéleti összejövetelek, szakmai rendezvé-
nyek, termékbemutatók, állófogadások lebonyolí-
tására is. Indusztriális stílusban kialakított, világos 
belső terei remek keretet biztosítanak a fenti prog-
ramok megtartásához. 
 
Klimatizált termeink bérlésére külön-külön, vagy 
együtt is van lehetőség.      



MÉRET 
Terem alapterülete: 130 m2, belmagasság 3,14 m, 
hosszúság: 16,3 m, szélesség 7,95 m 
Az emeleten található 130 m2-es rendezvényterem 
ideális céges konferenciák, előadások, workshopok 
megtartására. A terem Tófürdőre nyitott keleti fala 
teljes hosszában üvegezett, így az amúgy is tekin -
télyes tér még tágasabb érzetet kelt. 
 
ELRENDEZÉSI LEHETŐSÉGEK 
 
SZÉKSOROS ÜLTETÉS: 
• Konferenciákra, termékbemutatókra, szakmai 

tréningekre és képzésekre javasoljuk ezt a típusú 
ültetést. A beépített modern vetítés- és hang -
technika, valamint a nagy vetítőfelület tökéletes 
élményt nyújt minden vendég részére, bárhol is 
ülnek a teremben. 

• maximum 100 fő + előadó 
 
ASZTALOS ELRENDEZÉS SZÉKEKKEL: 
• Szemináriumokra, tréningekre, szakmai képzé -

sekre javasolt ültetési forma. A vendégeknek 
megfelelő felület áll rendelkezésre a képzési 

anyagok elhelyezésére, valamint a jegyzetek  
el készítésére. 

• maximum 25 asztal, 50 fő 
 
HANGTECHNIKA, PROJEKTOR, WIFI 
• Nagy teljesítményű hangfal, mikrofonnal 
• 3300 lux teljesítményű projektor prezenterrel 
• Laptop, telefon, tablet csatlakozási lehetőség 
• Klimatizált terem 
 
MINIMUM BÉRLÉS 
Hétköznap: 2 óra, Hétvégén: 3 óra 
 
ÓRADÍJ: 
Bérleti igény leadását követően személyre szabott 
ajánlatot adunk az érdeklődőknek. 
 
CATERING: 
A rendezvényterem bérlésre cateringgel és catering 
nélkül is van lehetőség. 
 
Az eseményhez kapcsolódó kávészüneteket a terem 
előtt található emeleti lobbyban tudják lebonyolítani.

NAGY RENDEZVÉNYTEREM



MÉRET 
Alapterület 39 m2, belmagasság 3,14 m, 
hosszúság: 6,6 m szélesség 5,9 m 
Az emeleti lobbyból nyíló, déli fekvésű klimatizált 
terem, mely ideális céges előadások, workshopok, 
kisebb társasági események megtartására. 
 
ELRENDEZÉSI LEHETŐSÉGEK 
 
SZÉKSOROS ÜLTETÉS 
• Konferenciákra, termékbemutatókra, szakmai 

tréningekre és képzésekre javasoljuk ezt a típusú 
ültetést. A beépített nagyméretű Full HD felbon -
tású TV tökéletes élményt nyújt minden vendég 
részére, bárhol is ülnek a teremben. 

• maximum 30 fő + előadó 
 
ASZTALOS ELRENDEZÉS SZÉKEKKEL: 
• Szemináriumokra, tréningekre, szakmai képzé -

sekre javasolt ültetési forma. A vendégeknek 
megfelelő felület áll rendelkezésre a képzési 
anyagok elhelyezésére, valamint a jegyzetek  
el készítésére. 

• maximum 10 asztal, 20 fő 

HANGTECHNIKA, PROJEKTOR, WIFI 
• Nagyképernyős, 110 cm átmérőjű HDMI csatla -

kozóval ellátott Full HD felbontású TV. 
• Laptop, telefon, tablet csatlakozási lehetőség 
• Igény esetén projektor prezenterrel 
• Klimatizált terem 
 
MINIMUM BÉRLÉS 
Hétköznap: 2 óra, Hétvégén: 3 óra 
 
ÓRADÍJ: 
Bérleti igény leadását követően személyre szabott 
ajánlatot adunk az érdeklődőknek. 
 
CATERING: 
A rendezvényterem bérlésre lehetőség van catering -
gel és catering nélkül is. 
 
Az eseményhez kapcsolódó kávészüneteket  
a te rem előtt található emeleti lobbyban tudják 
lebo nyolítani.

KISTEREM



Az épület emeletének központi részén található,   
a déli homlokzaton kialakított üvegfalnak köszön-
hetően rendkívül világos, remek térelosztású helyi-
ség, mely közvetlenül kapcsolódik a nagy és a kis 
rendezvényteremhez is. Az üvegfal mentén futó  
erkélyről remek kilátás nyílik a Csónakázó-tóra  
és a Tófürdőre. Ideális térelosztásának köszönhetően 
alkalmas akár száz főnél nagyobb rendezvények  
befogadására is.      
 
MÉRET 
Lobby alapterülete: 180 m2,  belmagasság: 3,14 m, 
hosszúság: 20,55 m, szélesség 8,9 m 
 
MINIMUM BÉRLÉS 
Hétköznap: 2 óra 
Hétvégén: 3 óra 

ÓRADÍJ: 
Bérleti igény leadását követően személyre szabott 
ajánlatot adunk az érdeklődőknek.  
 
CATERING 
 
A rendezvényterem bérlésre cateringgel és catering 
nélkül is van lehetőség

EMELETI LOBBY

VIP LELÁTÓ





BÓBITÁS PINGVIN CSOMAG (I.) 
Deck Cafe 100% arabica kávéból Eszpresszó,  

Hosszú kávé, Cappuccino – igény szerint 
Ásványvíz vagy szénsavas üdítő 

  
ARANYTOLLÚ PINGVIN CSOMAG (II.) 

Deck Cafe 100% arabica kávéból Eszpresszó,  
Hosszú kávé, Cappuccino – igény szerint 

Ásványvíz, szénsavas üdítő vagy rostos gyümölcslé 
Sós sütemény (különböző ízesítésű pogácsák, rétesek)  

~ 10 dkg / fő 
  

KIRÁLYPINGVIN CSOMAG (III.) 
Délelőtt 

Deck Cafe 100% arabica kávéból Eszpresszó,  
Hosszú kávé, Cappuccino – igény szerint 

Ásványvíz vagy szénsavas üdítő 
Ebédszünet 

2 vagy 3 fogásos business ebéd  
(az utca szemközti oldalán a Deck Bistroban) 

Leves / Főétel / Desszert 
Ásványvíz az asztalon 

  

ROYAL-PINGVIN CSOMAG (IV.) 
Délelőtt 

Deck Cafe 100% arabica kávéból Eszpresszó,  
Hosszú kávé, Cappuccino – igény szerint 

Ásványvíz, szénsavas üdítő vagy rostos gyümölcslé 
Sós sütemény (különböző ízesítésű pogácsák, rétesek) 

Ebédszünet 
2 vagy 3 fogásos business ebéd  

(az utca szemközti oldalán a Deck bistroban) 
Leves / Főétel / Desszert 

Szénsavas és -mentes üdítő vagy ásványvíz +  
kávé az étkezés végén 

  
Catering és terembérleti igény leadását követően 

kombinált, személyre szabott ajánlatot adunk  
az érdeklődőknek. 

 
A csomagokban javasolt, Deck Bistroban felszolgált 
meleg étkezéseken túl, lehetőség van helyszíni ebéd  

és vacsora elfogyasztására is. 
FENTI SZOLGÁLTATÁSAINK JÉGBÉRLÉSSEL 

EGYBEKÖTVE IS IGÉNYBE VEHETŐK! 
Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését, adja le 

igényét a jegcsarnok@pingvinekhoki.hu email címen 
a honlapunkról letölthető formanyomtatvány 
kitöltésével, vagy érdeklődjön személyesen  

a +36 20 851 0225-ös telefonszámon. Egyedi ajánlatot 
szintén ezeken az elérhetőségeken keresztül kérhet.   

www.pingvinekhoki.hu 
 

AJÁNLOTT CATERING CSOMAGJAINK


