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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 10 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.

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 250 000 Ft/alkalom

Nebro étterem 80 fôig (kizárólagos használat esetén 15.00-04.00-ig 100 000 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.
A levest tálakban is tudjuk szervírozni, de amennyiben csésze helyett más típusú

tányért szeretne, annak extra 300 Ft-os költsége van, amit a csomagárhoz számítunk fel.
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:

Elôételek (1 féle választható):

Füstölt szárnyas pástétom, gyömbéres almapürével
Csabai karaj francia saláta talapzaton

Levesek (1 féle választható):

Zöldségraguleves
Húsleves zöldségmetélttel

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

Vaslapon sült, fûszeres csirkecombfilé
Csirkemell füstölt karfiolmártással

Csirkemell jóasszony módra
Zöldfûszeres tejben pácolt pulykamell

Pulykamell olívás mediterán zöldségekkel, csôben sütve
Borskérges souvidolt sertékaraj

Rántott sajt
Rántott sertésborda

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

Párolt jázminrizs
Párolt zöldségek
Grillezett zöldségek

Fûszeres burgonyacikk

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

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

Az ajánlat ára 16 400 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.

Elôételek (1 féle választható):

Zöldséges-fetás csirketekercs padlizsánkrémmel
Füstölt kacsamell szeletek vörösboros narancskrémmel

Levesek (1 féle választható):

Újházi tyúkhúsleves
Tárkonyos szárnyasraguleves

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

Fogasfilé sokmagvas bundában
Gödöllôi töltött csirkecomb

Csirkemell házipesztós, mozzarellás kukkolával
Csirkeérmék aszalt szilvával, bacon köntösben

Pulyka cordon
Pulykamell parmezánba sütve

Füstölt sajtos brokkolis sertéstekercs
Egybensült pikáns sertéstarja

Vörösborban pácolt sertés, kakukkfüves, erdei gombás raguval

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

Jázminrizs házipesztós paradicsommal
Vajas bulgur

Petrezselymes burgonya
Parmezános burgonyapüré

Gyöngyhagymás tört burgonya

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

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

Az ajánlat ára 17 400 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.

Elôételek (1 féle választható):

Olívás fogaspástétom zöldalmás tormahabbal
Grawlax lazac céklás egres öntettel

Mézben érlelt borjúgerinc Waldorf salátán

Levesek (1 féle választható):

Tyúkleves zöldségmetélttel, fás galuskával
Marha erôleves húsával, vele fôtt zöldségekkel

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

Tôkehal zöldfûszeres, vajas morzsával sütve
Lazacszeletek kapros zöldfûszerkéregben
Souvid csirkemell zöldhüvelyes raguval

Pirosra sült kacsacomb
Parmezános szûz bécsi bundában
Tárkonyos erdei gombás töltött szûz

Wellington sertésszûz

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

Zöldfûszeres rizottó
Pezsgôs káposzta almával
Sült édesburgonya hasábok

Kockaburgonya baconos zöldbabbal
Fenyômagos burgonyahenger

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

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

Az ajánlat ára 19 900 Ft/fô, ami tartalmazza a vacsora és a korlátlan italcsomag árát is.
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Csomagajánlataink a következô extrákkal bôvíthetô:

 
Saláta:

Paradicsomsaláta, káposztasaláta, fejes saláta, 
házi vegyes savanyúság, almapaprika, kovászos uborka

Ára: 890 Ft/fô

Desszertválaszték (büféasztalról kínálva, 4-féle válaszható):
(Desszertjeink elérhetôek glutén- és laktózmentes változatokban is, melynek extra költsége 200 Ft, amit a

választott desszert csomagárhoz számítunk fel. Minimális rendelés 10 adag!)

Desszert basic: 900 Ft/fô
Somlói galuska, Diós zserbó, Répatorta kocka, Joghurtos-gyümlcsös kocka, Kinder szelet,

Méteres kalács, Mézes krémes, Málnás krémes, Citromos pite kocka, Dobos kocka,
Eszterházi kocka, Puncs szelet, Gyümölcsös túrótorta, Rétesvariációk.

Desszert prémium: 1 100 Ft/fô
A basic desszert ajánlatunk az alábbi választható desszertekkel bôvül ki:

Sajttorta, Sacher szelet, Ecklair fánk, Gesztenye kocka, Marcipános kávé szelet, 
Trüffel tortaszelet, Pohárkrémek.

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 büféasztalon kínáljuk, minimálisan 20 fôre rendelhetô)

Hideg pulykamell friss gyümölcsökkel 1 900 Ft / adag
Füstölt kacsamellszeletek balzsamszirupos salátán 2 800 Ft / adag
Magyaros gulyásleves 1 800 Ft / adag
Magyaros, hideg vegyes ízelítô 2 500 Ft / adag
Gyümölcsasztal 1 500 Ft / adag 
Sajttál 2 100 Ft / adag

17 óra elôtti vendégvárásra a következôt javasoljuk:
Édes-sós aprósütemények (10 dkg édes, 10 dkg sós) 850 Ft/fô

(Aprósüteményeink elérhetôek glutén- és laktózmentes változatokban is, melynek extra költsége 200 Ft, amit
az alapárhoz számítunk fel. Minimális rendelés 10 adag!)

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

1 ásványvíz vagy 1 üdítô 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. A „nászutas” lakosztályt a rendezvény napján 50 fô (felnôtt) „Esküvôi ajánlat” csomagból
történô vásárlása esetén, díjmentesen biztosítjuk az ifjú párnak! A vendégek kikapcsolódását fitnessterem,
szauna és a nyári hónapokban szabadtéri élményfürdő biztosítja. Vendégeink a hotel zárt parkolójában biz-
tonságban 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.
Szoba lemondási feltételek:
- A Megrendelô által megrendelt szobák maximum 50%-a mondható le kötbérmentesen az érkezés dátumát
megelôzô 30 naptári napig.
- A Megrendelô által megrendelt szobák maximum 25%-a mondható le kötbérmentesen az érkezés dátumát
megelôzô 29-15 naptári napig.
- A Megrendelô által megrendelt szobák maximum 10%-a mondható le kötbérmentesen az érkezés dátumát
megelôzô 14-7 naptári napig.
- A Megrendelô által megrendelt szobákból maximum 1 szoba mondható le kötbérmentesen az érkezés dátumát
megelôzô 7-3 naptári napig.
- A Megrendelô által megrendelt szobák lemondása NEM LEHETSÉGES kötbérmentesen az érkezés dátumát
megelôzô 3 naptári napon belül.
A kötbér mértéke a szerzôdéses szobaár nettó összegének 100%-a.

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.
- Szobafoglalási igényét kérjük jelezze és egyedi szobaár-ajánlatot adunk, ami 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 14 órától lehet elfoglalni és 11 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.
-  Vegetáriánusoknak és ételallergiás vendégeknek külön ételsort tudunk biztosítani.
-  Kedvezményes menüajánlat a technikai személyzeti részére 2 fogásos ételsor alkoholmentes italcsomaggal 
8900 Ft/fô áron. 

-  Technikai eszközbérlési lehetôség (Projector, vetítôvászon, DVD lejátszó)
-  Ingyenes, zárt parkolási lehetôség a foglaltsági kapacitásának megfelelôen.
-  Próbavacsora lehetôség, elôzetes megbeszélés után, 50% kedvezménnyel. 
-  Polgári szertartás területbérleti díja 30 000 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 minôsül sem foglalásnak, sem visszaigazolásnak. 

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