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Szeretnék az esküvôjüket Budapesten, gyönyörû vízparti környezetben, egy igazán 
emlékezetes helyszínen tartani? Ha egy exclusive, de mégis megfizethetô helyszínt

keres, akkor most megtalálta!

A Holiday Beach Budapest Hotel**** a legjobb választás az Önök részére.

A szálloda Budapesten, de a város zajától távol, közvetlenül a Duna partján, a Római-parton várja a házasulandó
párokat. A Holiday Beach Budapest Hotel**** már több, mint hét éve szolgálja ki az ifjú párok igényeit, hogy
közös életük elsô napját feledhetetlenül szép élménnyé varázsolja.

Az esküvô helyszíneként válassza a mediterrán hangulatú Duna parti grill teraszt, vagy a csodálatos panoráma
kilátással rendelkezô elegáns Nebro éttermünket és a vendégseregnek biztosan el fog állni a lélegzete a
csodálattól.

Lépjen a vendégsereg elé, mint egy igazi sztár! Szállodánk saját kikötôjébe a hotel VIP jachtjával is érkezhetnek,
vagy akár a kikötôbôl egy közös hajókázásra indulhatnak a násznéppel.

Lehetôség van a polgári szertartás lebonyolítására parkosított udvarunkon vagy valamelyik külön termünkben.
A vacsora lebonyolítását bízza nyugodtan gyakorlott szakembereinkre, akik a színvonalas kiszolgálást garan-
tálják. A helyszínt jól ismerô dekorációs csapat az Önök legextrémebbnek tûnô kérését is szívesen megvalósítja.
A vendégek hajnalig tartó önfeledt szórakozása miatt sem kell aggódnia, mert a megfáradt vendégeknek a szál-
lodánk 68 szobája kínál nyugodt és gondtalan pihenést a nagy esemény után, a hotel zárt parkolójában pedig
biztonságban tudhatják az autóikat.

Az ifjú párnak a hotel nászutas lakosztályát kínáljuk a nászéjszakára, másnap pedig igénybe vehetik wellness
és fitness részlegünket, ahol masszázs, fodrászat, kozmetika, szauna, jacuzzi és uszoda áll a rendelkezésére.

Esküvôi vacsora helyszínek a Holiday Beach Budapest Hotel****-ben

Grill terasz – Mediterrán hangulatú kerthelyiség, közvetlenül a Duna partján, a római-parti sétány mellett. 
Nebro étterem – Elegáns és egyedi designelemekkel díszített, dunai panorámás étterem a szálloda Atlantic
épületének elsô emeletén.
Grill étterem – Meleg hangulatú bistro étterem, közvetlen kertkapcsolattal a Pacific épületének a földszintjén
Arcadia terem – Családias különterem kisebb létszámú étkezésekhez, kilátással a kertre. 

Grill terasz 150 fôig (kizárólagos használat és min. 70 fô esetén 15.00-04.00-ig 200 000 Ft/alkalom

Nebro étterem 80 fôig (kizárólagos használat esetén 15.00-04.00-ig 50 000 Ft/alkalom)

Grill étterem 50 fôig (kizárólagos használat esetén 15.00-04.00-ig 40 000 Ft/alkalom)

Arcadia terem 40 fôig (kizárólagos használat esetén 15.00-04.00-ig 20 000 Ft/alkalom)

Neptun terem 45 fôig (kizárólagos használat esetén 15.00-04.00-ig 30 000 Ft/alkalom)

Rossz idô esetén alternatív megoldásokat tudunk biztosítani mind a polgári szertartás, mind az esküvô
helyszínét illetôen.

A helyszínekrôl készült fotókat honlapunkon, a www.holidaybeach.hu oldalon tekinthetik meg.
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Vacsora ajánlatok
Menüajánlatainkat tálszervizes és svédasztalos rendszerben is ki tudjuk szolgálni.

Tálalás: az elôételeket alaptányéron szervírozzuk, leveseket csészében, fôételeket 3-5 személyes tálakon.
Saláta, savanyúság és desszert kistányéron kerül felszolgálásra. 

A megmaradt sülteket az éjféli büfé alkalmával kérésre újra szervírozzuk (büfé- és tálszerviz esetén). 
A megadott árakra svédasztalon való kiszolgálás esetén 10% felárat számolunk fel. (ebben az esetben több-

féle elôétel és két féle leves választható)

A menüjavaslatainkból szabadon összeállítható a kívánt menüsor.

Basic ajánlatunk:

Elôétel:
E1.: Fûszeres sonka és sajtalagút Waldorf salátán

Leves:
L1.: Húsleves lúdgége tésztával és zöldségmetélttel

Fôételek:
(3-5 személyes vegyes tálra maximum 4-féle fôétel választható)

F1.: Pirosra sült csirkecomb
F2.: Rántott sertésszelet
F3.: Cigánypecsenye

F4.: Barackos sertésszelet
F5.: Rántott pulykamell

F6.: Csirkemell filé „Jóasszony” módra (sonkás, zöldborsós gombaragu)
F7.: Sertésborda színes borsmártásban

F8.: Fûszeres vasalt csirkecomb

Köretek:
(maximum 3-féle köret választható a tálra.)

K1.: Petrezselymes burgonya
K2.: Párolt rizs

K3.: Steak burgonya
K4.: Párolt zöldségek

Korlátlan italcsomag: 
(egész éjszakára 17:00 –tól 04.00 –ig)

Csapolt Sör
A ház borai (fehér, vörös, rosé)
Szénsavas és rostos üdítôk

Kávé, cappuccino

Az ajánlat ára 14 900 Ft/fô, ami tartalmazza a vacsora és a korlátlan italcsomag árát is.
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Premium ajánlatunk:

A Basic ajánlatunk kínálata az alábbi választható ételekkel bôvül ki.

Elôétel:
(1-féle választható)

E2.: Csabai töltött karaj francia saláta ágyon
E3.: Füstölt libamell balzsamecetes fodros salátával

Leves:
(1-féle választható)

L2.: Újházi tyúkhúsleves
L3.: Gyömbéres zöldségleves

Fôételek:
(3-5 személyes vegyes tálra maximum 4-féle fôétel választható.)

F9.: Óbudai pulykamell (sajtos sonkakrémmel gratinirozott pulykamell)
F10.: Mandulás bundában sült csirkemell filé

F11.: Diópalástban sült csirkemell 
F12.: Óvári sertésborda (pirított gombával, sonkával és sajttal csôben sütve)

F13.: Pulyka Cordon Bleu 
F14.: Fûszeres apróhússal töltött sertésborda
F15.: Sertésérme póréhagymás laskagombával

Köretek:
(maximum 3-féle köret választható a tálra.)

K5.: Tejszínes burgonyapüré
K6.: Rizi-bizi

K7.: Burgonya krokett
K8.: Grillezett zöldségek

Korlátlan italcsomag: 
Egész éjszakára 17:00 –tól 04.00 –ig

Csapolt Sör
A ház borai (fehér, vörös, rosé)
Szénsavas és rostos üdítôk

Kávé, cappuccino

Az ajánlat ára 15 900 Ft/fô, ami tartalmazza a vacsora és a korlátlan italcsomag árát is.
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Deluxe ajánlatunk:

A Basic és a Premium  ajánlatunk kínálata az alábbi választható ételekkel bôvül ki.

Elôétel:
(1-féle választható)

E4.: Füstölt lazacfilé tormahabbal
E5.: Mézben érlelt borjúgerinc filé narancsos zöldsalátával

Leves:
(1-féle választható)
Húsleves gazdagon 

L4.: Gyöngyözô tyúkhúsleves gazdagon
L5.: Tárkonyos szárnyas raguleves 

Fôételek:
(3-5 személyes vegyes tálra maximum 4-féle fôétel választható.)

F16.: Fûszeres csirkemell filé friss paradicsommal és mozzarellával csôben sütve
F17.: Szezámmagos bundában sült fogas filé

F18.: Németalföldi rántott karaj (bacon-el, csemegeuborkával és póréhagymával töltve)
F19.: Szûzérmék zsályás sonkával

F20.: Gödöllôi töltött csirkecomb (zöldborsóval, gombával, csirkemájjal töltve) 
F21.: Sertés szûz Colbert módon (egyben sült sertés szûz gombával, kelkáposztával és bacon-el burkolva)

F22.: Sült kacsacomb, párolt káposztával
F23.: Borjú bécsi

Köretek:
(maximum 3-féle köret választható a tálra.)

K9.: Mandulás burgonyafánk 
K10.: Zöldséges rizottó 

K11.: Orient rizs (pirított magvakkal)
K12.: Németburgonya (póréhagyma bacon szalonna chipsburgonya)

Korlátlan italcsomag: 
Egész éjszakára 17:00 –tól 04.00 –ig

Csapolt Sör
A ház borai (fehér, vörös, rosé)
Szénsavas és rostos üdítôk

Kávé, cappuccino

Az ajánlat ára 17 900 Ft/fô, ami tartalmazza a vacsora és a korlátlan italcsomag árát is.
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Csomagajánlataink a következô extrákkal bôvíthetô:

 
Saláta:

Paradicsomsaláta, káposztasaláta, uborkasaláta, fejes saláta, 
kukorica saláta, házi vegyes savanyúság, csemege uborka

Ára: 800 Ft/fô

Desszertválaszték:
(büféasztalról kínálva, 4-féle válaszható)

Somlói galuska, almás rétes, túrós rétes, meggyes rétes, 
gyümölcssaláta, gesztenyepüré, süteménykockák, citrom parfé málnaöntettel

Ára: 800 Ft/fô

Éjféli büfé:
(fél létszámra javasoljuk)
Mini töltött káposzta 
Ára: 1 700 Ft/fô

Welcome pezsgô:
Törley édes száraz pezsgôvel kiegészíthetô az italcsomag

Ára: 800 Ft/fô

A vacsorát a következô különlegességekkel lehet kiegészíteni:
(Az ételeket büféasztlon kínáljuk, minimálisan 20 fôre rendelhetô)

Csoki szökôkút 3 100 Ft / adag
Gyümölcsasztal 1 500 Ft / adag 
Hideg pulykamell friss gyümölcsökkel 1 900 Ft / adag
Füstölt kacsamell balzsamszirupos salátán 2 800 Ft / adag
Magyaros vegyes ízelítô 2 500 Ft / adag
Sajttál 1 900 Ft / adag

17 óra elôtti vendégvárásra a következôt javasoljuk:

1 ásványvíz, vagy 1 üdítô és 1 kávé svédasztalon kínálva
Édes-sós aprósütemény 1 900 Ft/fô

1 ásványvíz vagy 1 üdítő és 1 kávé svédasztalon kínálva
Hidegtál, gyümölcstál és szendvicsek 4 500 Ft/fô

Áraink a szervizdíjat nem tartalmazzák. A szervízdíj külön felszámításra nem kerül, 
az Önök elégedettsége esetén opcionálisan adható.
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Szállás ajánlat

A Holiday Beach Budapest Hotel**** 68 izlésesen berendezett szobája lehetőséget kínál akár az egész násznép
elszállásolására. Az ifjú párnak a hotel nászutas lakosztályát díjmentesen kínáljuk a nászéjszakára. A vendégek
kikapcsolódását fitnessterem, szauna és a nyári hónapokban szabadtéri élményfürdő biztosítja. Vendégeink a
hotel zárt parkolójában biztonságban tudhatják az autóikat.
A nagy napon a felkészülést, vagy az esküvô utáni ellazulást a szállodában található fodrászat, kozmetika és
masszázsszolgáltatás is elôsegítheti.
Esküvôk esetén kedvezményes szobaárakat kínálunk, amirôl részleteket a kedvezmények pont alatt talál.

Kedvezmények:

- Pénteki és vasárnapi napokra 10 % kedvezményt biztosítunk csomagajánlatainkból. Kivételt képeznek az 
ünnepnapokhoz tartozó hosszú hétvégék.
- Nászutas lakosztályunk ára 57 000 Ft+IFA/éj, amit 50 fô feletti esküvôi vacsora megrendelése esetén díj-
mentesen biztosítjuk.
- Kedvezményes szobaár a szállodában: 15 000 Ft/fô/éj+IFA kétágyas szobában. Az ár tartalmazza a svédasztalos
reggelit, a szauna világ és fitness terem használatot, valamint a nyári idôszakban a kültéri élményfürdô 
használatát, Wi-Fi internet lehetôséget és az adókat (ÁFA). A szobákat 12 óráig kell elhagyni. Nagyobb   
szobafoglalás esetén további kedvezményeket biztosítunk. A szobaárat terhelô Idegenforgalmi Adó (IFA) 
a kedvezményes szobaárakon felül kerül felszámításra.

- 0-2 éves korig ingyenes szolgáltatások. 2-12 éves korig a menübôl és az italcsomagból 50% engedményt adunk.
-  Zárjeggyel ellátott rövidital behozható. A szálloda a beszállított árut csak tételes szállítólevélen veszi át.
-  Sós és édes aprósütemények, valamint torta behozható. 
-  Vegetáriánusoknak és ételallergiás vendégeknek külön ételsort tudunk biztosítani.
-  Kedvezményes menüajánlat a technikai személyzeti részére 2 fogásos ételsor alkoholmentes italcsomaggal 
8000 Ft/fô áron. 

-  Technikai eszközbérlési lehetôség (Projector, vetítôvászon, DVD lejátszó)
-  Ingyenes, zárt parkolási lehetôség a foglaltsági kapacitásának megfelelôen.
-  Próbavacsora lehetôség, elôzetes megbeszélés után, 10% kedvezménnyel. 
-  Polgári szertartás területbérleti díja 30 000 Ft.
-  Mólóhasználat, kikötési díj 10 000 Ft

Kedvezô megrendelési és fizetési feltételek:

- A végleges létszámot, a rendezvényt megelôzô 2 héttel kérjük megadni. Ezután már csak többlet létszámot   
tudunk elfogadni. 
- Fizetés: 30% szerzôdéskötéskor, 50% a rendezvény elôtt 2 héttel, 20% a rendezvény végén.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Az ajánlat nem mivôsül sem foglalásnak, sem visszaigazolásnak. 

Érvénybe csak személyes megbeszélés, írásos megrendelés és annak aláírása esetén lép.
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www.holidaybeach.hu
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