


A Dumaszínház, mint helyszín 

A stand-up comedy, mint hagyományos klubműfaj, a kezdetek 

óta a sörözőkben, kávézókban, éttermekben fordul elő.  

 

Magyarországon – ahol az evés amúgy is központi kérdés a 

kikapcsolódás során is – nehezen képzelhető el olyan 

humorest, ahol nem lehet az előadás előtt és alatt vacsorázni.  

 

A Corvin Dumaszínházban egy igazi bisztróétterem várja a 

vendégeket. 



Megközelítés, parkolás 

 

Tömegközlekedéssel: 

A 4-es és a 6-os villamosokkal, illetve az M3-as metróval a  „Corvin 

negyed” megállótól rövid sétával. 

 

Autóval: 

A környező utcák és parkoló udvarok mellett remek lehetőséget 

nyújt a parkolásra a Corvin bevásárlóközpont, ahol az első óra 

ingyenes (további órák 250.-Ft/óra). Nagyobb létszám esetén kérje 

külön ajánlatunkat! 

 
 



Alapterület:       280 m² 

 

Férőhely 

 

Felszolgált ebéd esetén:     216 fő 

Büféasztalos vendéglátás esetén:    150 fő 

Általános adatok 



Felszolgált menüs ültetés 

Maximum férőhely: 

216 fő 



Büféasztalos ültetés 

Maximum férőhely: 

150 fő 



Konferenciacsomag ajánlatunk* 

A csomag tartalma: 

 
Terembérleti díj (technikai ügyelettel, alaphangosítással, 1 db mobilmikrofonnal) 

Érkezéskor kávészünet 

További egy kávészünet, aprósüteményekkel 

Felszolgált 3 fogásos konferencia ebéd, kétféle választható főétellel** 

Ebéd mellé egy kisüveges üdítő vagy ásványvíz 

 
Csomagár: 7 900.-Ft+Áfa/fő (minimum 80 fő esetén) 

 

*Ajánlatunk 2017. május 15-ig érvényes, szabad kapacitás függvényében! 

**Büféasztalos étkezést felár ellenében tudunk biztosítani. 



Opcionális szolgáltatások 

 

Technikai eszközök*: 

 

Flipchart        5 000.-Ft + áfa 

Vezeték nélküli / vezetékes mikrofon     5 000.-Ft + áfa 

Fejmikrofon        9 000.-Ft + áfa 

Projektor vászonnal     30 000.-Ft + áfa 

Előadói pulpitus       8 000.-Ft + áfa 

 
*Minden technika és berendezés további egyeztetés kérdése. 

 

Hostess                 2 200.-Ft + áfa / óra / fő 



Amennyiben dumaszínházas fellépőt is igényelne, kérem jelezze, és küldünk 

ajánlatot! Minden egyéb szolgáltatásról kérjük, hogy telefonon érdeklődjön! 

 

Szabó Réka         Szabó Brigitta  

(fellépőkkel, terembérléssel kapcs. kérdések)    (vendéglátással kapcs. kérdések) 

Dumaszínház Kft.       Waldorf-Cafe Kft. 

www.dumaszinhaz.hu       www.waldorf-cafe.hu 

rendezveny@dumaszinhaz.hu      sales@waldorf-cafe.hu 

Mobil: + 36 20 281 5755      Mobil: + 36 20 439 8494 
 

 

Corvin Dumaszínház: 1082 Budapest, Corvin sétány 1/b.  

 

 

Kapcsolat 
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