Esküvői ajánlat 2015
Check in, chill out

A resort of:

www.aquaworldresort.hu

Kedves Jegyespár!
Köszönjük érdeklődésüket az Aquaworld Resort Budapest, mint esküvőjük leendő helyszíne iránt.
Valamennyi ember életében előbb vagy utóbb elérkezik a nagy esemény, az esküvője, amit
szeretne igazán felejthetetlenné tenni. Egy esküvő megszervezése rengeteg időt, energiát,
utánajárást igényel, amelyet sokan munkájuk után kénytelenek szervezni. Szeretnénk hozzájárulni
ahhoz, hogy ezen a napon minden Önökért legyen. A nagy nap gondos megtervezése, a
legapróbb részletekre is ügyelő szakembereink garanciát jelentenek arra, hogy ezen a napon Ön
mindent profi kezekben tudhat.

Örömmel készítettük el az alábbi ajánlatot életük nagy eseményére.
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Az Aquaworld Resort
Budapest nászajándékai
Terem:
A szálloda rendezvénytermét hajnali 02:00
óráig díjmentesen bocsátjuk az Ifjú Pár és a
násznép rendelkezésére. (Hajnali 02:00 óra
után minden megkezdett órára bruttó 25 000
Ft készenléti díjat számolunk fel.)

Parkolás:
Két ingyenes parkolóhelyet biztosítunk a szálloda
mélygarázsában az esküvő napján.A násznép
számára a szálloda előtti szabadtéri parkolóban
ingyenes parkolóhelyek állnak rendelkezésre.
Esküvői teendők és költségterv:
Csatolt listánk és táblázatunk segít abban,
hogy ne mulasszanak el egyetlen fontos határ
időt sem, és előre tervezhessék a felmerülő
költségeket.

Dekoráció:
Az asztalszámokat, az ültető- és menükártyákat,
valamint min. 100 fő esetén a székhuzatot
ingyenesen biztosítjuk. (100 fő alatt a székhuzat
egységára bruttó 550 Ft/ db.)

Évfordulós ajándék:
Házasságuk első évfordulóján vendégül látjuk
az ifjú házaspárt egy gyertyafényes vacsorára.

Nászutas lakosztály:
A nászéjszakára az Ifjú Párnak egy junior
lakosztályt jéghideg pezsgővel és gyümölcs
bekészítéssel ingyenesen biztosítunk.

Ajánlatunk 2015. december 31-ig vehető igénybe, mini
mum 30 fős esküvők esetén, foglaltságunk függvényében
(kivéve kiemelt időszakok).

Kapacitástáblázat
1. EMELET

MÉRETEK
(M)

TERÜLET
(M2)

KÖRASZTALOSAN,
SZÍNPADDAL ÉS
TÁNCPARKETTEL

Amazonas terem

28,7 x 18,2

522,3

250

8. EMELET

MÉRETEK
(M)

TERÜLET
(M2)

KÖRASZTALOSAN,
SZÍNPADDAL ÉS
TÁNCPARKETTEL

Nílus terem

21 x 16,4

344,4

100

Technikai eszközök
TECHNIKAI ESZKÖZ
(VISZONTBÉRELT)

TECHNIKAI ESZKÖZ
(SAJÁT)

ÁR (HUF)

Táncparkett*

2700/m2/nap

Színpad 30 cm-es
lábbal, drapériázva

2900/m2/nap

*Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Amazonas és Nílus
termeink szőnyegpadló borításúak, a zenés, táncos
eseményekhez táncparkett biztosítása kötelező (a
tánctérnek megfelelő méretben).

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
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ÁR (HUF)

16 db LED RGB dekor lámpa a
Nílus teremben

15 000/alkalom

Projektor vetítővászonnal

15 000/alkalom

Kültéri hangosítás (2 db 400
W-os aktív hangfal, 1 db mobil
mikrofon, technikusi felügyelet
max. 1 óra időtartamra)

25 000/alkalom

Szálláslehetőségek
A szállodai szobák kényelmet biztosítanak és eleganciát sugároznak. A szállodához csatlakozó
apartmanház két- illetve háromszobás apartmanjai az otthon érzetét kínálják a családosok számára.
Az esküvő napján kedvezményes szobaárak érhetőek el, gazdag büféreggelivel és Oriental Spa
használattal standard szobákban, 9900 Ft/főtől (egyágyas felár: 9900 Ft/fő/éj), kivéve Forma 1 és
ünnepi időszakok.
Egyéb szolgáltatások
Igény esetén az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:
• Fodrász
• Kozmetikus
• Manikűr, pedikűr
• Dekoráció és virágok
Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket és ezen különleges alkalomból szállodánkban
üdvözölhetjük az Ifjú Párt és kedves vendégeit.
Esetlegesen felmerülő kérdéseik megválaszolása, illetve egy személyes találkozó egyeztetése
céljából készséggel állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségen:
Üdvözlettel,
Az Aquaworld Resort Budapest esküvőszervező csapata
t.: 06 (1) 2313 626
e.: event@aquaworldresort.hu
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Kedves Jegyespár!
Az Aquaworld Resort Budapest konyhafőnökeként tisztelettel köszöntöm a Jegyespárt, és remélem,
szaktudásommal és tapasztalataimmal hozzájárulhatok ahhoz, hogy esküvőjük napját feledhetet
lenné varázsoljuk.
20 éve dolgozom a gasztronómia területén, ezen belül közel 10 éve konyhafőnökként. Számomra
az ételművészet valódi hivatás, amelyben pályafutásom során igyekeztem a lehető legszínesebb
ételkultúrákat megismerni és mesterfogásaikat elsajátítani. Ezért a szó legszorosabb értelmében
körbejártam a világot: dolgoztam Tel-Avivban, luxus orosz és a manapság divatos mediterrán
ételeket felvonultató éttermekben, óceánjárón dolgozva pedig megkerültem a Földet.
Szeretem megismerni az Ifjú Párt, az ő igényeiket, ízlésvilágukat, annak érdekében, hogy az
egyedileg összeállított menüben az ő személyiségük köszönjön vissza. A Nagy Napon csapatom
mal azon dolgozunk, hogy minden szakmai tudásunkat felhasználva ezt a megismételhetetlen
eseményt valóban feledhetetlenné tegyük.
Somlai Tamás
Executive Chef
Séfünk által összeállított vendégváró falatok, esküvői vacsora, éjféli büfé, esküvői torta, valamint
üdvözlőital és italcsomag ajánlatainkról részletes tájékoztatást a mellékletben olvashat.
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Melléklet
Esküvői gálavacsora
Büfévacsora menü I.

Büfévacsora menü II.

• Salátabár
• Bryndza saláta
• Liba ízelítő lilahagyma lekvárral
•	
Mogyorós mangalica rilette bazsalikomos
körtepürével
• Vajas buséba töltött harcsapástétom

• Salátabár
• Bazsalikomos mozzarella saláta

•	
Aszalt paradicsomos jércepástétom parajos
radicchio salátával
• Sonkavariáció borsos dinnyelekvárral
• Füstölt makréla koktél

• Újházi tyúkhúsleves
•	
Bazsalikomos málna krémleves pirított
mandulával

• Gyöngytyúk eszencia vargányás metélttel
• Bodzás eper krémleves gyömbéres
tojáshabbal

•	
Diós morzsában sült pulykaérmék pórés
burgonyapürével
• Vörösboros marhapörkölt juhtúrós galuskával
•	
Citromborsos tilápia filé mediterrán
zöldségekkel
•	
Krémsajtban sült gnocchi pirított
zöldfűszerekkel

•
•
•
•
•

•	
Zöldfűszerekkel grillezett jércemell illatos
zöldségekkel
•	
Borókás konfitált kacsacomb alma galettel
és lilakáposzta pürével
• Pácolt marhasült zsályás burgonyapürével
•	
Parmezán kéregben sült fekete tőkehal
parajos fettuccinivel

Pezsgő mousse rebarbarás eperzselén
Somlói kehely
Mozart torta
Sült citromtorta
Diós guba erdei gyümölcs öntettel

•
•
•
•
•

Piros ribizlis mille feuille
Marcipános mangó mousse
Golgota flan
Tripla csokoládétorta
Cseresznyés rakott palacsinta

• Szezonális gyümölcsök
• Szezonális gyümölcsök
• Magyar sajt ízelítő
Ár: 5900 Ft/fő

• Magyar sajt ízelítő
Ár: 6100 Ft/ fő

Az árak az ÁFA-t és a 10% szervízdíjat tartalmazzák.
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Esküvői gálavacsora
3 fogásos menü I.

3 fogásos menü II.

•	
Pezsgős-mentás eper krémleves pisztácia
habbal
•	
Tejszínben sült jérce kotlett,
parázsburgonyával és zöldség lasagne-val
• Csokoládé variáció

• Gyömbéres libaleves gazdagon
•	
Kertifüves malac java és császárhús
csicsókapürével és sült gombákkal
•	
Fehércsokoládés pezsgő mousse homoktövis
sorbettel

Ár: 3900 Ft/ fő

Ár: 4200 Ft/ fő

4 fogásos menü I.

4 fogásos menü II.

• Mangalica duó zsenge zöldségekkel
• Újházi tyúkhúsleves
•	
Zöldfűszer kéregben sült borjú filé burgonya
variációkkal
• Mascarponés málnatorta

•	
Bükkfafüstös pisztráng filé fűszeres ribizli
raguval és tormapehellyel
•	
Borsó krémleves medvehagymás
zsendicével
és sült paradicsommal
•	
Rozé kacsamell rókagombás
burgonyatortával
és bor eszenciával
• Sárgabarack variáció

Ár: 6500 Ft/ fő

Ár: 5900 Ft/ fő
5 fogásos menü I.

5 fogásos menü II.

• Gyöngytyúk pástétom josta pürével
• Grillezett csuka filé tejfölben sült házi metélttel
• Kamilla sorbet
•	
Enyhén füstös mangalica szűz
parázsburgonyával és vargányás
konyakmártással
• Rigó Jancsi

•	
Kacsamáj flan fűszeres borzselével és
fekete retek lekvárral
•	
Bőrös fogas filé roston árpagyöngy
rizottóval
és pirított mangolddal
• Citrusos bodzavirág sorbet
•	
Fűszerkéregben sült báránygerinc filé
pirított zsenge zöldségekkel és rozmaring
glace-szal
• Tonkababos csokoládétorta szezám fagylalttal

Ár: 6600 Ft/ fő

Ár: 8000 Ft/ fő

Az árak az ÁFA-t és a 10% szervízdíjat tartalmazzák.
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Esküvői gálavacsora
Kombinált menü (előétel és leves tányérszervizzel, főétel és desszert büfén)
•	
Pörkölt diós kacsa rilette enyhén füstös
mellszeletekkel, bazsalikomos körte terrinenel
• Ökör eszencia húsával és zöldségeivel

•
•
•
•

• Kerti füves jérce kotlett zöldséges rizs piláffal
•	
Bőrös malackaraj meggyes káposztával és
parázsburgonyával
• Harcsa paprikás túrós csuszával
•	
Paradicsomos mozzarellás penne zsenge
ruccolával

• Szezonális gyümölcsök

Rétes variáció
Fehércsokoládés málna mousse
Karamell puding
Sárgabarackos mini fánkok

• Házi és alföldi savanyított zöldségek
• Magyar sajt ízelítő
Ár: 5900 Ft/ fő

Szállodánk Séfje az Ön kívánságának megfelelően
bármilyen ételt elkészít.

Gyerekkedvezmény
•	
0-7 éves korig ingyenes,
•	
7-14 éves korig a menü árának 50%-a
fizetendő,
•	
14 éves kor felett kedvezményt nem
biztosítunk.

Vendégváró falatok
Vendégváró falatok menü I.

Vendégváró falatok menü III.

•	
Forró házi pogácsák és hasék

•	
Vajas buséra tálalt kacsa rilette
hagymalekvárral
•	
Tepertős pogácsára tálalt mangalica
sonka
•	
Burgonyás pogácsára tálalt füstölt
pisztrángkrém

Ár: 690 Ft / fő
Vendégváró falatok menü II.
•	
Sajtos pogácsára tálalt fűszeres krémsajt
•	
Kolbászos hasé
•	
Marhasonkás kanapé

Ár: 1790 Ft / fő

Ár: 1090 Ft / fő

Az árak az ÁFA-t és a 10% szervízdíjat tartalmazzák.
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Éjféli büfé
Éjféli büfé menü I.

Éjféli büfé menü III.

•	Virslis hasé
•	Mini töltött káposzta
•	Túrós és tepertős pogácsa

•	Pogácsa és hasé ízelítő
•	Hideg sültes tál
•	Korhely leves
•	Aszalt paradicsomos göngyölt
pulykaérmék pirított hagymás rizzsel
•	Áfonyás szarvas pörkölt szalonnás
gánicával
•	Rétes variáció

Ár: 1490 Ft/ fő
Éjféli büfé menü II.
•	Orja leves
•	Kolbászos hasé
•	Vörösboros marhapörkölt tócsnival és házi
savanyúsággal
•	Burgonyás és sajtos pogácsa

Ár: 3490 Ft/ fő

Ár: 1990 Ft/ fő

Esküvői torta
Alsó szintre ajánlott ízesítések:

Diabetikus torta ajánlatunk:

•	Eszterházy torta (890 Ft/ szelet)
•	Mozart torta (990 Ft/ szelet)
•	Antwerpeni csokoládétorta (890 Ft/ szelet)
•	Tonkababos karamelltorta (790 Ft/ szelet)

•	Mascarponés epertorta (690 Ft/ szelet)
•	Tejszínes csokoládétorta (690 Ft/ szelet)
Legyen bármilyen különleges kívánsága,
Cukrászatunk megvalósítja!

Felső szintre ajánlott ízesítések:
•	Málnás sajtkrém torta (890 Ft/ szelet)
•	Kókuszos epertorta (890 Ft/ szelet)
•	Citrusos joghurt torta (790 Ft/ szelet)
•	Piros ribizlis túrótorta (790 Ft/ szelet)

Sütemény behozatal:
Szállodánkba hűtést nem igénylő cukrászati
édes-sós aprósüteményeket maximum 10 dkg/
fő mennyiségben, valamint menyasszonyi
tortát eredetigazolás mellett térítésmentesen
be lehet hozni.
Az árak az ÁFA-t és a 10% szervízdíjat tartalmazzák.
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Italok
Üdvözlőitalok
Az esküvő napján az Ifjú Pár meghívott vendégei részére az üdvözlőitalt térítésmentesen biztosítjuk.
Üdvözlőitalok I.

Üdvözlőitalok II.

• Minőségi magyar száraz pezsgő
• Narancslé

• Minőségi magyar száraz pezsgő
• Mimóza koktél
• Narancslé

Italcsomagok
Alkoholmentes

Alkoholos

• ásványvíz
• üdítő
• kávé
• tea
Ár: 6 órás: 5000 Ft/ fő
8 órás: 6000 Ft/ fő

• ásványvíz
• üdítő
• kávé
• tea
• csapolt sör
• Ház bora
Ár: 6 órás: 7500 Ft/ fő
8 órás: 8500 Ft/ fő
Röviditalokkal bővített alkoholos
• ásványvíz
• üdítő
• kávé
• tea
• csapolt sör
• Ház bora
• 6 féle rövidital
Ár: 6 órás: 14 500 Ft/ fő
8 órás: 15 500 Ft/ fő

Az esküvői helyszín biztosítása italcsomag teljes létszámra történő megrendeléséhez kötött. Az
italcsomagon felül a többi italt itallapunk alapján tényleges fogyasztás szerint számlázzuk.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 18. életévüket betöltött vendégek számára csak azonos tartalmú
italcsomag rendelhető. Az italfogyasztás 3 éves korig ingyenes.

Rövidital behozatal:
Amennyiben a röviditalokat Önök szeretnék biztosítani, 6 órás vagy 8 órás alkoholos italcsomag
minden 18. életévét betöltött vendég számára történő megrendelése esetén a röviditalok behozatala
korlátlan mennyiségben díjtalan.
Az árak az ÁFA-t és a 10% szervízdíjat tartalmazzák.
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Szerződési feltételek
Fizetési feltételek
Szolgáltató a megrendelést követően, a szerződés kiküldéssel egy időben foglalót kér be, melynek
fizetési határideje a foglaló bekérő kiküldésétől számított 8 naptári nap. A foglaló mértéke a
rendezvény várható költségének 10%-a. A Szerződő Felek a foglaló jogi természetével tisztában
vannak, a foglalóként bekért és megfizetett összeg a szerződésszerű teljesítés esetén beleszámít
a rendezvény teljes végösszegébe.
Megrendelő a rendezvény várható költségének további 40%-át Szolgáltató előlegbekérő levele
alapján, legfeljebb a rendezvényt megelőző 60. napig megfizeti Szolgáltató részére.
A teljesítést követően a Szolgáltató végszámlát állít ki, mely fizetése a helyszínen történik a
Megrendelő által készpénzben vagy bankkártyával.
A kötelező adók mértékében bekövetkező változás a Megrendelőt terheli.

Lemondási feltételek
Az érkezést megelőző 0-2 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 0% -a mondható le
kötbérmentesen. ”No Show” esetén a megrendelt szállodai szolgáltatások 100%-os ellenérték
mellett terhelődnek.
•	3-7 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 5%-a mondható le kötbérmentesen.
•	8-14 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 10%-a mondható le kötbérmentesen
•	15-30 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 25%-a mondható le kötbérmentesen
•	31-60 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 50%-a mondható le kötbérmentesen
•	A megérkezést megelőző 60 napig a szállodai szolgáltatások 100%-a kötbérmentesen
lemondható.
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Esküvői Teendők
6 Hónappal az esküvő előtt

•	
Menyasszonyi csokrok és egyéb virágdíszek
megrendelése
•	
Kozmetikus meglátogatása, későbbi
időpontok előjegyeztetése
•	
Ülésrend elkészítése
•	
Menyasszonyi ruha felpróbálása az összes
kiegészítővel együtt, a szükséges igazítások
elvégzése
•	
A vőlegény öltönyének felpróbálása
•	
Az esküvői cipők otthoni viselése
•	
Templomi próba a koszorúslányokkal

•	Az esküvő pontos dátumának kitűzése
•	Az esküvő helyszínének kiválasztása
•	A vendégek számának meghatározása
•	Az általános költségterv készítése a
mellékelt költségtervünk alapján
•	Tanúk, koszorúslányok kiválasztása
•	Jegygyűrűk megvétele
•	Bejelentkezés a polgármesteri hivatalba
•	Megbeszélés az eskető pappal, jegyes
oktatás időpontjának kiválasztása
•	Az esküvői ruhák és kiegészítők kiválasztása
•	Ár- és menüajánlat kérése a helyszíntől
•	Érdeklődés fényképészről, videósról
•	Esküvői jármű kiválasztása
•	Vendéglista összeállítása
•	Meghívó, ültető-és menükártyák
megrendelése
•	Zenekar, DJ, ceremóniamester / vőfély
felkérése
•	Nászajándéklista összeállítása
•	Nászút megtervezése

1 nappal az esküvő előtt
•	
Esküvői ruhák átvétele
•	
Autók lemosatása, kitakarítása
•	
A dekoráció elvitele az esküvő helyszínére
•	
Az esküvő napján nélkülözhetetlen dolgok
összekészítése: iratok, gyűrűk, pótharisnya,
zsebkendő, tű, cérna, rózsaszirmok, rizs, stb.
•	
Semmi „rohangálás” – az utolsó napokra
nem szabad lényeges feladatokat hagyni!
Cél a lelassulás, a ráhangolódás
•	
Korai lefekvés – A nagy napra legszebbé,
a boldogságon kívül az alvás tesz!

3 hónappal az esküvő előtt

Az esküvő napja

•	
Naprakész okmányok beszerzése
az anyakönyvi hivatal számára
•	
A nagy nap programjainak leegyeztetése
•	
Köszönetajándékok kiválasztása
•	
Esküvői torta, édes és sós sütemények
megrendelése
•	
Gondoskodás a vidéki/külföldi vendégek
szállásáról
•	
Későbbi időpontok előjegyeztetése
a fodrásznál
•	
Vendéglista véglegesítése, esküvői
meghívók személyes átadása
vagy postázása
•	
Dekoráció megtervezése, megrendelése
•	
A megfelelő sminkes kiválasztása

•	
Érezze jól magát, töltődjön fel és szépüljön
az Oriental Spa Központunkban, ahol a
pihentető szolgáltatások mellett kozmetika
és fodrászat is az Önök rendelkezésére áll!
1 hónappal az esküvő után
•	
Köszönőkártyák küldése a vendégeknek
(kedves figyelmesség egy fotót is mellékelni!)
1 évvel az esküvő után
•	
Házasságuk első évfordulóján az Aquaworld
Resort Budapest szálloda által biztosított
romantikus, gyertyafényes vacsora az
esküvő helyszínén.

1 hónappal az esküvő előtt
•	
Legény- és leánybúcsú helyszínének
kiválasztása, barátok értesítése
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Költségterv
SZOLGÁLTATÁS

EGYSÉGÁR (HUF)

LÉTSZÁM (FŐ)

Meghívó
Polgári szertartás díja
Menyasszonyi ruha, kiegészítők
Vőlegényruha, kiegészítők
Fodrász, kozmetikus, manikűr,
pedikűr
Terem*
Dekoráció + virágok
Esküvői vacsora*
Éjféli büfé*
Esküvői torta*
Üdvözlőital*
Italcsomag*
Ceremóniamester / Vőfély
Zenekar, Dj
Fotós
Videós
Tüzijáték
Egyéb - amire mi
nem gondoltunk
Összesen:

* Az Aquaworld Resort Budapest szálloda által biztosított szolgáltatások
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TERVEZETT KÖLTSÉG (HUF)

