Esküvői ajánlat

Aquaworld Resort Budapest

Check in, chill out
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.

Kedvcsináló:

https://www.facebook.com/Aquaworld.Resort.Budapest/videos/10155917893224644

Rólunk mondták:

„Nagyon elégedettek voltunk,
nagyon jó döntés volt, hogy Titeket
választottunk. Számomra nagyon
megnyugtató volt az a rutin, az a
szervezettség, az a minőség, amit
képviseltetek”
CSILLA & TAMÁS

„Esküvőnket szállodátok tökéletesen
lebonyolította. A személyzet rendkívül
figyelmes és segítőkész volt.”
ÁGI & LACI

„A szálloda gyönyörű, én személy szerint teljesen
odáig vagyok a 750-es szobából látható kilátásért,
főleg sötétben. Amikor megérkeztünk percekig csak
bámultunk kifelé :) Köszönjük szépen mindenkinek! Ha újra
kellene kezdenem a szervezést, ismét az Aquaworld-öt
választanám!”
RITA & GÁBOR

„Minden a legnagyobb rendben zajlott,
nagyon jól érezte magát mindenki. Nagyon
szép és maradandó élmény volt a lagzink,
úgyhogy maximálisan elégedettek vagyunk a
hellyel, a személyzettel, a szervezéssel.”

„Pénteken tartottuk az esküvőnket az első emeleten. Nagyon
szeretnénk megköszönni, hogy lehetőséget biztosítottak az esküvőnk
helyszíneként. Nem csak mi voltunk borzasztóan elégedettek,
hanem a násznép is. Többen kiemelték a szolgáltatók hozzáállását, a
szobákat, minden kiságy, etetőszék a helyén volt.”

ANDI & JANI

TÜNDI & ÁRPI
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Az Aquaworld Resort
Budapest nászajándékai
Terem:
A szálloda rendezvénytermét 14:00-02:00 időtartamban kedvezményes áron biztosítjuk az
Ifjú Pár és a násznép rendelkezésére.
(Amazonas terem bruttó 150 000 Ft, Nílus terem
bruttó 90 000 Ft. Hajnali 02:00 óra után minden
megkezdett órára bruttó 50 000 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 határidőt sem, és előre tervezhessék a felmerülő
költségeket.

Dekoráció:
Az asztalszámokat ingyenesen biztosítjuk. A
székhuzat egységes ára bruttó 700 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 gyümölcsbekészítéssel ingyenesen biztosítunk.

Ajánlatunk minimum 70 fő felnőtt létszámra, 2020.
december 30-ig történő megrendelése esetén
érvényes.

Kapacitástáblázat
1. EMELET

MÉRETEK
(M)

TERÜLET
(M2)

KÖRASZTALOSAN,
SZÍNPADDAL ÉS
TÁNCPARKETTEL

Amazonas terem

28,7 x 18,2

522,3

230

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** (max. 43 m2)

3 900 / m2 / nap

Színpad 30 cm-es
lábbal, drapériázva

3 700 / m2 / nap

*Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
**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

20 000 / alkalom

Projektor vetítővászonnal

30 000 / alkalom

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

45 000 / 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, foglaltság függvényében. További kérések egyedi elbírálás
alapján.
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.: +36 1 2313 622 vagy +36 1 2313 625
e.: event@aquaworldresort.hu
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Kedves Jegyespár!
Szeretettel köszöntöm Önöket az Aquaworld Resort Budapest konyhafőnökeként! Bízom benne,
hogy szaktudásommal hozzájárulhatok ahhoz, hogy az elképzeléseiknek megfelelően életük
legszebb napját élhessék át.
Közel 18 éves szakmai múlttal rendelkezem a gasztronómia területein, amely során lehetőségem
volt értékes tapasztalatokat szerezni a’ la carte étteremben és a szállodaiparban egyaránt.
Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy gyermekkori álmomat váltottam valóra és mai napig
hivatásként tekintek a szakmára. A hagyományok tisztelete mellett fontosnak tartom a modern
trendek és az egyéni igények ízléses harmóniájának kialakítását.
Úgy gondolom, minden pár egyedi és megismételhetetlen, így az esküvő és a menüsor sem
lehet más. Szeretném megismerni Önöket és személyes elképzeléseiket, hogy olyan fogásokat,
ízvilágot teremthessünk csapatommal a Nagy Napra, amely Önökről szól és biztosan emlékezetes
marad az Ifjú Pár és a násznép számára egyaránt.
Fekete Zsolt
Executive Chef
Séfünk által összeállított vendégváró falatok, esküvői vacsora, éjféli büfé, esküvői torta, valamint
üdvözlőital és italcsomag ajánlatainkról részletes tájékoztatást a mellékletben olvashat.

Rólunk mondták:
„Jó volt, hogy az előételt és a
levest felszolgálták, előtte tudtunk
pohárköszöntőt tartani, utána már
félig jól lakottan nyugodtan mászkált
mindenki és válogatott kedvére.”
CSILLA & TAMÁS

„Minden nagyon jól sikerült az esküvőn is a
vendégek és mi is jól éreztük magunkat. Köszönjük
a segítséget, fogjuk ajánlani a szállodát másoknak
is. Az ételeket nagyon dicsérték a vendégek, külön
köszönet a szakácsnak! :)”
JORDI & ÁRON
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„Mindennel meg voltunk elégedve, a
szobánk is nagyon szép és kényelmes
volt. Sokan dicsérték a termet, és az
ételeket is.”
DÓRI & GYULA

Melléklet
Üdvözlő falatok
Menü I.

Menü II.

• Forró házi pogácsák
• Mangalica kolbászos és virslis hasé

•
•
•
•

Ár: 1 300 Ft/fő

Forró házi pogácsák
Mangalica kolbászos és virslis hasé
Füstölt gomolyasajt körözöttel
Pastrami sonka padlizsán, pürével

Ár: 1 800 Ft/fő
Menü III.
•	Mozzarella sajt, paradicsom chutney-val és
ruccolával
• Füstölt lazac capris krémsajttal
• Rozé marha hátszín, spárga salátával
Ár: 2 500 Ft/fő

Tányérszervíz menü ajánlatok
1. menü

2. menü

• Mangalica szűz és comb rilette, roppanós
salátákkal

• Füstölt pisztráng filé, gomolya sajt terrinenel és paradicsom lekvárral

•	Házias kakasleves, sáfrányos metélttel

• Spárga krémleves, feketeerdő sonkával

• V
 ajban sült jérce kotlett, burgonya és
kelvirág variációkkal

•	
Rozé kacsamell, zsenge zöldségekkel és
illatos gombákkal

• Esküvői torta

• Esküvői torta

Ár: 7 900 Ft/fő

Ár: 8 500 Ft/fő

Az árak az ÁFA-t és a 10% szervízdíjat tartalmazzák.
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Kombinált menü ajánlatok
1. menü

2. menü

•	Rozmaringos kacsa ízelítő, kerti zöldségekkel

•	Fehérboros libamájpástétom, hagyma
variációkkal

•	Ököruszály leves, házi metélttel
•	Citromfüves pezsgős málna krémleves,
gyömbér habbal

•	Roston sült fogas filé, folyami rák raguval és
párolt parajos rizzsel
• Diós morzsában sült jércecomb filé, 		
póréhagymás burgonya pürével
• Zöldfűszerekkel grillezett pulyka érmék,
mediterrán zöldségekkel
• Malac paprikás, tejfölös galuskával
• Paradicsomos penne, zsenge ruccolával

• Grillezett lazacfilé, spárgamártással és
zöldséges bulgurral
• Pankó morzsában sült csirkemell szeletek,
mediterrán zöldségekkel
• Narancs esszenciában sült kacsacomb,
grillezett pak choy-al és párolt jázmin rizzsel
• Látvány konyha:
Fűszer kéregben sült malac szűz, kerti füves
parázs burgonyával, lecsó pürével vagy
rozmaringos demi galace-szal

•	Alföldi savanyúságok
• Kertész saláta
•	Tejszínes málna torta
•	Áfonyás sajtkrém torta
•	Mini képviselő fánk
•	Mogyoró habos csokoládé brownie
• Túrós császármorzsa, sárgabarack lekvárral

•	Ciprusi roppanós saláta
• Savanyított zöldségek, saláták
• Füstölt lazacos pappardelle, pirított dióval
és olívával
• Mascarponés gnocchi, Serrano sonka és
parmezán forgácsokkal

•	Szezonális gyümölcsök
•	Mentás-mézes dinnye saláta
Ár: 8 500 Ft/fő

•	Kókusz krémes lila makaron
• Áfonyás cup cake
• Levendula mézes csokoládé cake pop’s
• Vaníliás szeder torta
• Fehércsokoládés mini fánk, erdei gyümölcs
mousse-al töltve
• Szezonális gyümölcs
• Sajt ízelítő, olajos magvakkal

Ár: 9 500 Ft/fő

Az árak az ÁFA-t és a 10% szervízdíjat tartalmazzák.
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Büfé menü ajánlatok
1. menü

2. menü

•	Zsenge zöldségek és leveles saláták, illatos
dresszingekkel, házi krutonokkal

•	Zsenge zöldségek és leveles saláták, illatos
dresszingekkel, házi krutonokkal

Hideg előételek
• Capris feta saláta
• Füstölt makréla szeletek, padlizsán krémmel
• Pácolt pulykasült dijoni mustár habbal
• Mangalica ízelítő, lilahagyma lekvárral

Hideg előételek
•	Gomolya sajt terrine paradicsom variációkkal
•	Füstölt hal ízelítő, citrom lekvárral
•	Kacsa duó, padlizsánnal és édes paprikával
•	Serrano sonka, fügével és dinnyével

Levesek
•	Újházi tyúkhúsleves
• Citrusos eper krémleves, pirított mandulával

Levesek
•	Gyömbéres liba leves, fás galuskával
• Zöld spárga krémleves, brie sajtos rozs
krutonnal

Főételek
•	Citromborsos tilápia filé olíván grillezett
zöldségekkel
•	Tejszínben sült jérce comb, zöldfűszeres
párolt rizzsel
•	Borókás kacsacomb, lilakáposzta pürével
és rösti burgonyával
•	Vörösboros marha pörkölt, pásztor
tarhonyával

Főételek
•	Olívás lazac filé, mediterrán zöldségekkel
•	Mandulás morzsában sült pulyka falatok,
ruccolás burgonya pürével
•	Konfitált süldő karaj, gomba veloute-val és
tejszínben sült gnocchival
•	Rozmaringos bárány comb, illatos párolt
rizzsel

•	Parajos fettuccini, pirított aszalt
paradicsommal

• Pirított zöldséges farfalle, sült koktél 		
paradicsommal

Desszertek
•	Fehércsokoládés cseresznye torta
•	Vilmos körte torta
•	Erdei gyümölcsös túróhab torta
•	Somlói torta
•	Mogyoró torta

Desszertek
•	Tejszínes passion fruit torta
• Ricottás meggy torta
• Mozart torta
• Kávéhabos mini fánk
• Tripla csokoládétorta

•	Szezonális gyümölcsök
• Sajt ízelítő, olajos magvakkal

• Szezonális gyümölcsök
• Sajt ízelítő, olajos magvakkal

Ár: 7 900 Ft/fő

Ár: 7 900 Ft/fő

Gyerekkedvezmény
• 0-7 éves korig ingyenes,
• 7-14 éves korig a menü árának 50%-a fizetendő,
• 14 éves kor felett kedvezményt nem biztosítunk.
Az árak az ÁFA-t és a 10% szervízdíjat tartalmazzák.
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Éjféli menü ajánlatok
Éjféli menü 1.

Éjféli menü 2.

• Forró házi pogácsák
•	Magyaros ízelítő
•	Túrós és meggyes rétes

•	Forró házi pogácsák
•	Hideg vegyes ízelítő alföldi savanyúsággal
•	Székely káposzta
•	Marcipános szilvás pite
•	Barackos tejföl torta

Ár: 2 900 Ft/fő

Ár: 3 600 Ft/fő
Éjféli menü 3.
•	Forró házi pogácsák
• Mangalica vegyes ízelítő
• Zalai szarvas gulyás
• Grillezett csirke mell szeletek pirított parázs
burgonyával
• Epres lepény
• Grillázs torta
Ár: 4 300 Ft/fő

Esküvői torta ízek
• Eszterházy torta

1 200 Ft/szelet

• Stefánia torta

1 200 Ft/szelet

• Narancsos tejcsokoládés trüffel torta

1 200 Ft/szelet

•	Tonkababos sztracsatella torta eperrel

1 200 Ft/szelet

•	Citrusos erdei gyümölcs torta

1 200 Ft/szelet

•	Mogyoró nugát torta

1 200 Ft/szelet

A marcipán tört fehérségét fondannal lehet kiváltani.
Felár: 50 Ft/szelet

Az árak az ÁFA-t és a 10% szervízdíjat igen, a díszítést nem tartalmazzák. Szállodánkba a menyasszonyi torta eredetigazolás mellett térítésmentesen behozható.
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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: 6 700 Ft/fő
8 órás: 7 600 Ft/fő

• ásványvíz
• üdítő
• kávé
• tea
• csapolt sör
• Ház bora
Ár: 6 órás: 09 900 Ft/fő
8 órás: 11 100 Ft/fő
Röviditalokkal bővített alkoholos
• ásványvíz
• üdítő
• kávé
• tea
• csapolt sör
• Ház bora
• 6 féle rövidital
Ár: 6 órás: 18 300 Ft/fő
8 órás: 19 500 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
A Szerződő Fél a Szerződés felmondása vagy az attól való elállás esetén bánatpénz fizetésére köteles. A bánatpénz összege a lemondás és a Rendezvény Szerződésben rögzített ideje közötti időtartam mértékéhez igazodik a díj meghatározott
százalékában kifejezve. A Szerződő Felet bánatpénz fizetési kötelezettség terheli a szállás, a terembérleti díj és technikai
eszközök, a vendéglátó, illetve egyéb szolgáltatások lemondása esetén.
A bánatpénz összege:
Szállás, terembérleti díj és technikai eszközök, illetve egyéb szolgáltatások esetén:
Az érkezést megelőző 0-3 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 0%-a mondható le bánatpénz-mentesen.
(továbbiakban: ”No Show”) esetén a megrendelt szállodai szolgáltatások 100%-os ellenérték mellett terhelődnek.
Az érkezést megelőző 4-7 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 5%-a mondható le bánatpénz-mentesen.
Az érkezést megelőző 8-14 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 10%-a mondható le bánatpénz-mentesen.
Az érkezést megelőző 15-30 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 25%-a mondható le bánatpénz-mentesen.
Az érkezést megelőző 31-60 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 50%-a mondható le bánatpénz-mentesen.
Az érkezést megelőző 61-180 napon belül a megrendelt szállodai szolgáltatások 75%-a mondható le bánatpénz-mentesen.
A megérkezést megelőző 180. napig a szállodai szolgáltatások 100%-a bánatpénz-mentesen lemondható.
Vendéglátó szolgáltatások esetén:
• Minden előre megrendelt étel- és/ vagy italfogyasztás esetén a Szolgáltató a létszámokat az érkezés, illetve érintett szolgáltatások igénybevételének napját megelőző legkésőbb 10. napig kéri írásban véglegesíteni, azzal, hogy a Szolgáltató a
Megrendelő által írásban véglegesített létszámot tekinti garantált létszámnak. A Szolgáltató jogosult a végleges garantált
létszám és a Szerződésben rögzített létszám közötti különbségre bánatpénzt felszámítani, az alábbiak szerint:
» Az érkezést megelőző 10-30 napon belül a vendéglátó szolgáltatások 25%-a mondható le bánatpénz mentesen.
» Az érkezést megelőző 31-60 napon belül a vendéglátó szolgáltatások 50%-a mondható le bánatpénz mentesen.
» Az érkezést megelőző 61-180 napon belül a vendéglátó szolgáltatások 75%-a mondható le bánatpénz mentesen.
» Az érkezést megelőző 180. napig a vendéglátó szolgáltatások 100%-a mondható le bánatpénz mentesen.
• Az adott vendéglátó szolgáltatás igénybevételének napját megelőző 10 napon belül a Szolgáltató az alábbiak szerint
tudja a változásokat elfogadni:
A vendéglátó szolgáltatás igénybevételének napját megelőző 10 nap - 72 órán belül legfeljebb 10%-os létszámcsökkentésre van bánatpénz-mentesen lehetőség. Ugyanezen időszakon belüli maximum 10%-os létszámnövekedés esetén tudja
a Szolgáltató a megrendelt ételsort azonos minőségben, összetételben garantálni.
» A vendéglátó szolgáltatás igénybevételének napját megelőző 72 órán belüli létszámcsökkentés esetén a lemondott
mennyiségre 100%-os mértékű bánatpénz kerül felszámításra.
» A vendéglátó szolgáltatás igénybevételének napját megelőző 72 órán belüli létszámnövekedés esetén az előre megrendelt mennyiségen felüli adagszám az egységárak 20%-os növelésével kerül számlázásra, amennyiben az írásbeli (emailben közölt) módosítást követően a változtatás kivitelezhetőségét a Szolgáltató visszaigazolta.
1. A Szolgáltató lemondást, felmondást, illetve elállást kizárólag határozott írásbeli nyilatkozatban fogad el.
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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
12

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)

