rendezvénykiajánló

- A NYEREG -

Nyereg télen-nyáron!
Egy csipetnyi városligeti múlt, amelyet muszáj látni, egy hangulatos kultúrbisztró, amelyet kötelező felkeresni, egy gyermekbarát kerthelyiség, amelyet
érdemes kipróbálni!

Egykor az Artézi fürdő egyik mellék-épülete volt, működött csendőr
lovassági őrsként is, most kultúrális örökségünk része az a 200 nm-es épület,
amely a hozzá tartozó 2 x 60nm-es fedett-fűtött terasszal a téli időszakban is
tökéletes rendezvényhelyszínt biztosít.
Mindennap (a) Nyeregben
Amikor a Nyereg ötlete megszületett a fejünkben, egy olyan lounge jellegű
helyet szerettünk volna létrehozni, amelyet minden korosztály, gyerekek,
felnőttek és örökifjak is magukénak érezhetnek.

A békés kerthelyiség családbarát jellege a hét minden napján érződik – a
liget, a természet és a Nyereg páratlan kombinációja tökéletes szabadtéri
program kisebbek, nagyobbak számára egyaránt.
Lombok között, felhők alatt
A Városliget tölgyei és fűzfái között megbújó kultúrbisztróban több mint 800
négyzetméter áll rendelkezésre a hangulatos szabadtéri időtöltéshez kora
tavasztól késő őszig, a hidegebb hónapokban pedig a Nyereg falai között
élvezhetjük a vendéglátást és a Városliget nyugalmát.

- A NYEREG -

Az élet hatlábon az igazi
A kétlábúak mellett mindig szeretettel látjuk négylábú vendégeinket is.
2015-ben megszavaztátok nekünk az Év Kutyabarát Helye pályázat
különdíját, és továbbra is arra bátorítunk mindenkit, hogy ha a Városliget felé
veszi az irányt, ne hagyja otthon kis társát – a Nyeregben minden megvan,
amiért egy kutyaszív doboghat.
Éhes csikó abrakkal álmodik
Igazán kikapcsolódni csak teli hassal lehet! Konyhánkat a gyorsan
elkészíthető, ám annál ízletesebb fogások bűvöletében rendeztük be:
hamburgerekkel, szendvicsekkel, grill ételekkel és palacsintákkal töltjük meg
a korgó gyomrokat ebéd- és vacsoraidőben. Itatóink is mindig tele vannak:
hatalmas limonádé-, tea- és sörválaszték áll a város megszomjazott
vándorainak rendelkezésére.

Várunk szeretettel immár egész évben a Nyeregbe, mely egyszerre mesél
múltról és jelenről! Ha akarod, hangulatos kultúrbisztró, ha akarod,
családbarát kerthelyiség, és ha úgy van, nem csak megitat, hanem meg is etet!
Nyeregbe!

- A városliget, az otthonunk -

A Városliget a világ egyik első közparkja, joggal lehetünk rá büszkék.
Leglátogatottabb fővárosi parkunk azonban nem csak korával és elsőségével
vív ki elismerést, hanem páratlan történelmével és a kezdetektől különleges,
Európa-szerte egyedi küldetésével is.
A mi Ligetünk egyszerre pihenésre termett városi közpark, zöld oázis és
kulturális, szórakoztató, rekreációs intézmények otthona. Az előttünk járók
nem véletlenül álmodták ide a Szépművészeti Múzeumot, a Műszaki és
Közlekedési Múzeumot, a Mezőgazdasági Múzeumot, a Műcsarnokot. Itt, a
Városligetben épült meg az Állatkert, a Műjégpálya és a Széchenyi Fürdő is.
Ki ne ismerné őket, hiszen a főváros legvonzóbb, leglátogatottabb
intézményei. Évente milliók keresik fel értük, miattuk a Városligetet.
Legalább annyian, mint ahányan sportolásra, kikapcsolódásra, pihenésre
használják a csaknem 100 hektáros parkot.

- A városliget, az otthonunk Vajdahunyad vára
A vár története 1896-ban kezdődik, mikor is a milleniumi ünnepségre egy
olyan épületet kívántak a világra hozni, mely a magyar építészet történetét
kívánja szemünk elé tárni az előző ezer évről, háromdimenziós
formában. Alpár Ignác tervei nyomán az épület falai eredetileg fából
készültek, később a nagy népszerűségre való tekintettel építették újjá
tartósabb alapanyagokból.
Hősök tere
Budapest egyik legkedveltebb látnivalója a Hősök tere, melynek igazán
különleges múltja van. A Hősök tere az Andrássy úttal együtt a Világörökség
része. A teret még 1932-ben nevezték el „Hősök terének. A második
világháború alatt az emlékmű is bombatalálatot kapott, II. Lipót szobra
teljesen megsemmisült, Mária Terézia szobra deréktól lefele megrongálódott.
Széchenyi Gyógyfürdő
A Széchenyi Gyógyfürdő gyógyvize Budapest második legmélyebb kútjából
1246 méter mélyről 76 fokos hőmérsékleten érkezik a felszínre. A folyamatos
fejlesztéseknek köszönhetően mára 21 medence közül választhatnak a
vendégek. Az élménymedencében sodrófolyosó, víz alatti pezsegtetés,
nyakzuhany és az ülőpadokba rejtett, hátat masszírozó vízsugár működik.
Műcsarnok - kiállítás, kultúra a Városligetben
A Műcsarnok az ország legnagyobb kiállítóterme, ahol rendszeres időszaki
kiállításokat rendeznek, főképpen kortárs művészek alkotásaiból. Művészeti
vásárok és kulturális programok helyszíne is.

- A rendezvények ÉS csoportok -

Tudjuk, hogy a rendezvényed sok helyen lehet sikeres.

Azonban azt gondoljuk, hogy a sokfunkciós rendezvénytér és ínycsiklandó
ételek mellett csak akkor leszel boldog a végeredménnyel, ha valódi
vendéglátásban van részed. Olyan fogadtatásban, ami a vasárnapi családi
ebédre emlékeztet téged.
A Nyereg rendezvényeinek pontosan ez a kulcsa.

Nálunk egy család fogad Téged. A legnagyobb szeretettel, és a legnagyobb
odafigyeléssel tesszük emlékezetessé a rendezvényed, legyen szó ügyfélpartyról, karácsonyi vacsoráról, vagy csapatépítő rendezvényről.
Kicsik vagyunk, mégis nagyok.

A Nyeregben minden álmodat megvalósítjuk. Elég nagyok vagyunk ahhoz,
hogy semmilyen kívánság ne okozzon nekünk akadályt, de elég kicsik, hogy a
lehető legrugalmasabban kezeljük igényeidet és lehetőségeidhez mérten a
legjobbat hozzuk ki rendezvényedből.

- helyszín -

- helyszín -

- ÍZELÍTŐ A NYÁRI ÉTLAPUNKRÓL -

- miért mi? -

A Nyereg tökéletesen alkalmas szinte bármilyen rendezvény lebonyolítására.
Rugalmas hozzáállásunk és tereink alakíthatósága szolgál biztosítékul ahhoz,
hogy a Nyeregben ne létezzen lehetetlen.

CSOPORTOK – CÉGES KARÁCSONY – ESKÜVŐK
CSAPATÉPÍTŐK – KONFERENCIÁK – MEETUPOK
Szabadon alakítható terek, és bútorelrendezések
Klíma, wifi, kivetítési lehetőség
A Városliget egyetlen, nem klasszikus rendezvényhelyszíne
Családias környezet és professzionális személyzet
Összesen 300 fő az étterem befogadóképessége
Terembérleti díj nincs

VÁROSLIGETI TÓ

ANDRÁSSY ÚT

DÓZSA GYÖRGY ÚT

- elhelyezkedés -

M1 SZÉCHENYI
FÜRDŐ
KÓS KÁROLY SÉTÁNY
CÍMÜNK
// Budapest, XIV. ker., Városliget krt. 2.
A Városligeti tó partján
RENDEZVÉNYEK
// +36 30 351 5217
// rendezveny@nyeregitato.hu
HOGYAN TALÁLSZ IDE?

// kisföldalatti – Széchenyi Fürdő megálló
// 72-es trolibusz – Állatkert megálló
// 75-ös, 79-es trolibuszok – Gundel Károly út megálló
// 20E, 30, 30A, 105, 230 autóbuszok – Hősök tere megálló
Autóval: Az Állatkerti körúton parkolva, néhány perc séta a
Városligeti-tó irányába.

- Kapcsolat -
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