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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 51 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. 
 
 

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.  
 
Szállodánk kiváló helyszínéül szolgál a polgári szertartásoknak, ami megtartható a szálloda saját zöldfüves 
területén, duna-parti kilátással. 

 

Grill terasz 150 fôig (kizárólagos használat és min. 70 fô esetén 15.00-04.00-ig 550 000 Ft/alkalom 

Nebro étterem 80 fôig (kizárólagos használat esetén 15.00-04.00-ig 300 000 Ft/alkalom) 

Grill étterem 50 fôig (kizárólagos használat esetén 15.00-04.00-ig 180 000 Ft/alkalom) 

Arcadia terem 40 fôig (kizárólagos használat esetén 15.00-04.00-ig 180 000 Ft/alkalom) 

Neptun terem 45 fôig (kizárólagos használat esetén 15.00-04.00-ig 180 000 Ft/alkalom) 
 
Polgári szertartás területbérleti díja 70 000 Ft.  
 
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 700 Ft-os költsége van, amit a csomagárhoz számítunk fel. 

 Saláta és savanyúság kistányéron kerül felszolgálásra.  
A megmaradt sülteket az éjféli büfé alkalmával kérésre újra szervírozzuk 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):  
 

Zöldfûszerekben pácolt füstös csirkemell szeletek friss kertijavakkal, házi pestóval 
Csabai karaj francia saláta talpazaton 

 
Levesek (1 féle választható): 

 
Narancsos parajos zöldségleves 

Húsleves zöldségmetélttel 
 

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

 
Pirosra sült csirkecombfilé 

Csirkemell mandulás tormamártással 
Csirkemell „Jóasszony” módra 
Vasi pecsenye pulykamellbôl 

Pulykamell angol parajjal,csôben sütve 
Gyümölcsökkel souvidolt sertésborda 

Rántott sajt tartármártással 
Rántott sertésborda 

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

 
Illatos jázminrizs 
Párolt zöldségek 

Grillezett zöldségek 
Fûszeres burgonyacikk 

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

 
Csapolt sör, alkoholmentes sör 
A ház borai (fehér, vörös, rosé) 

Szénsavas és rostos üdítôk 
Ásványvizek 

Kávé, cappuccino, tea 
 

Az ajánlat ára 27 900 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. 
 
 

Elôételek (1 féle választható):  
 

Füstölt libamell szeletek Cumberland mártással 
Juhtúróval és aszalt paradicsommal töltött csirkerolád, snidlinges joghurt öntettel 

 
 

Levesek (1 féle választható): 
 

Újházi tyúkhúsleves 
Erdei gomba cappuccino pirított petrezselymes gombával 

 
 

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

 
Alaszkai tőkehal vajban sütve sült tricolor paprikával 

Gödöllôi töltött csirkecomb 
Citrusokkal érlelt csirkemell rozmaringos grapefruit mártással 

Csirkemell kapribogyós zöldségpalástban,sajttal sütve 
Pulyka Cordon Bleu 

Zöldspárgával töltött sertésszûz 
Vörösborban pácolt sertésborda Egri bikavéres gombaraguval 

Cigánypecsenye „kakastaréjjal” 
 
 

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

 
Zöldséges rizspiláf 

Fehérboros gersli rizottó 
Petezselymes burgonya 

Cheddar sajtos burgonyapüré 
 
 

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

Csapolt sör, alkoholmentes sör 
A ház borai (fehér, vörös, rosé) 

Szénsavas és rostos üdítôk 
Ásványvizek 

Kávé, cappuccino, tea 
 
 
 

Az ajánlat ára 29 900 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. 
 
 

Elôételek (1 féle választható):  
 

Angol hátszín Waldorf saláta ágyon 
Füstölt lazactekercs uborkahengerbe töltött tormahabbal 

Erdei gyümölcsös borjúgerinc friss salátával 
 
 

Levesek (1 féle választható): 
 

Erőleves zöldfûszeres szárnyas raviolival 
Szarvas raguleves tárkonnyal ízesítve 

 
 

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

 
Pankómorzsás vajban sült fogasfilé 

Lazacszeletek kárpáti módra 
Csirkemell rókagomba mártással 

Pirosra sült kacsacomb 
Parmezános szûzérmék bécsi módra 

Sertésszûz kacsamájjal, almával és lilakáposztával töltve 
Wellington sertésszûz 

 
 

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

 
Parmezános rizottó 

Pezsgôs káposzta almával 
Sült édesburgonya hasábok 

Baconos póréhagymástallér burgonyával 
Mandulás burgonyafánk 

 
 

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

Csapolt sör, alkoholmentes sör 
A ház borai (fehér, vörös, rosé) 

Szénsavas és rostos üdítôk 
Ásványvizek 

Kávé, cappuccino, tea 
 
 
 
 

Az ajánlat ára 35 900 Ft/fô, ami tartalmazza a vacsora és a korlátlan italcsomag árát is. 
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Csomagajánlataink a következô extrákkal bôvíthetô: 
  
 

Saláta: 1 400 Ft/fô 
Paradicsomsaláta, káposztasaláta, uborkasaláta, házi vegyes savanyúság, almapaprika, kovászos uborka 

 
 

Desszertválaszték (büféasztalról kínálva, 4-féle válaszható): 
 

Desszert basic: 2 000 Ft/fô 
Sós-karamellás henger, Mandarinos sajttorta kocka, Somlói galuska, Málnás sajttorta,  

Csokis-kókuszos piskóta, Áfonyás-tejszínes szelet, Sacher szelet, Csokis-kekszes sajtkrémes szelet,  
Pepito kocka, Ricotta torta szelet, Tiramisu torta szelet, Bounty kocka, rétesvariációk. 

 
Desszert prémium: 2 500 Ft/fô 

A basic desszert ajánlatunk az alábbi választható desszertekkel bôvül ki:  
Epres sajttorta, Vaníliás gyümölcsbomba, New York sajttorta, Oreo-kekszes szelet,  

Fehércsokis-málnás szelet, Ôrség kincse, Mogyorós csokibomba, Joghurtos-málnás szelet,  
Barackos túrószelet, Csokoládé kocka, Vajas-szilvás crumble 

 
Desszert „mentes”: 2 900 Ft/fô 

A basic és prémium desszert választékunk az alábbi, érzékenyeknek ajánlott desszertekkel egészíthetô ki, 
amibôl minimálisan 10 adag rendelhetô:  

Epres vegán szelet, Gluténmentes brownie, Vegán flódni, Gluténmentes epres szelet,  
Paleo erdei gyümölcs szelet, Paleo csokoládé szelet, Mangós-limeos vegán kocka,  

Kókuszos-csokis vegán kocka, Csokis-mogyorós vegán kocka, Málnás-maracujás vegán kocka. 
 

A desszert kínálat változásának a jogát a szálloda fenntartja.  
 
 

Éjféli büfé (fél létszámra javasoljuk) 2 700 Ft/fô:  
Mini töltött káposzta 

 
Welcome pezsgô 1 200 Ft/fô:  

Törley édes száraz és alkoholmentes pezsgôvel kiegészíthetô az italcsomag 
 
 

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

 

Fûszeres pulykamell friss gyümölcsökkel 2 900 Ft/adag 

Tradícionális gulyásleves 3 600 Ft/adag 

Magyaros hideg vegyes ízelítô 3 800 Ft/adag 

Vörösboros marhapörkölt vajas galuskával 4 500 Ft/adag 

Gyümölcsasztal 3 200 Ft/adag 

Sajttál 3 900 Ft/adag 
 

 
 



Csomagajánlataink a következô extrákkal bôvíthetô: 
  

 
 

17 óra elôtti vendégvárásra a következôt javasoljuk: 
 

 Édes-sós aprósütemények (7 dkg édes, 7 dkg sós) 
Ára: 1 700 Ft/fô  

(Aprósüteményeink elérhetôek glutén- és laktózmentes változatokban is, melynek extra költsége +25%, amit 
az alapárhoz számítunk fel. Minimális rendelés 10 adag!) 

 
1 ásványvíz, vagy 1 üdítô és 1 kávé svédasztalon kínálva, édes-sós aprósütemény 3 400 Ft/fô 
 
1 ásványvíz vagy 1 üdítô és 1 kávé svédasztalon kínálva, hidegtálak, gyümölcstál és szendvicsek 6 900 Ft/fô 
 
 

Rövidital csomag 
(18:00-04:00) 2 500 Ft/fô:  

Tartalma: Unicum, Unicum szilva, Jägermeister, Whisky, Tequila, Vodka, Bailey’s 
Panyolai pálinka csomaggal (5-féle minôségi Panyolai pálinka) kiegészítve: 3 900 Ft/fô 

 
Koktél csomag 

(18:00-04:00) 3 200 Ft/fô:  
Tartalma: Aperol spritz, Mojito, Hugo Spritz, Vodka szóda, Gin tonic, Cuba libre 

Panyolai pálinka csomaggal (5-féle minôségi Panyolai pálinka) kiegészítve: 4 600 Ft/fô 
 

A rövidital csomagot és koktél csomagot együtt 4500 Ft/fô áron kínáljuk,  
ami Panyolai pálinka csomaggal kedvezményesen 5900 Ft/fô. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áraink a szervizdíjat nem tartalmazzák. A szervizdíj külön felszámításra nem kerül,  
az Önök elégedettsége esetén opcionálisan adható. 
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Szállás ajánlat 
 
A Holiday Beach Budapest Hotel**** 51 izlésesen berendezett szobája lehetőséget kínál akár az egész násznép 
elszállásolására. A „nászutas” lakosztályt a rendezvény napján Nebro éttermes esküvô esetén 50 fô (felnôtt), 
Grill teraszos esküvô esetén 70 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 biztonságban tudhatják az autóikat.  
Esküvôk esetén egyedi, kedvezményes szobaárakat kínálunk. 
 
 

Kedvezmények:  
 
- Vasárnap 10 % kedvezményt biztosítunk csomagajánlatainkból. Kivételt képeznek az ünnepnapokhoz tartozó  
   hosszú hétvégék. 
 - Nászutas lakosztályunk ára 70 000 Ft+IFA/éj, amit Nebro éttermes esküvônél 50 fô, grill teraszos esküvô   
   ese tén 70 fô felnôtt feletti esküvôi vacsora megrendelése esetén díjmentesen biztosítjuk. 
 - Szobafoglalási igényét kérjük jelezze és egyedi szobaár-ajánlatot adunk, ami tartalmazza a svédasztalos  
   reggelit, a szauna világ és fitnesz terem használatot, valamint a nyári idôszakban a kültéri élményfürdô   
   használatát és Wi-Fi internet lehetôséget. 
-  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  
    13 000 Ft/fô áron.  
-  Technikai eszközbérlési lehetôség (Projektor, vetítôvászon, DVD lejátszó) 
-  Ingyenes, zárt parkolási lehetôség a foglaltsági kapacitásának megfelelôen. 
 
 

Kedvezô megrendelési és fizetési feltételek: 
 

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