Viktória Fogadó 2020.

Csodálatos esküvő helyszínek vannak Magyarországon.
Számuk végtelen.
Így ha a kedvesemmel a nagy nap helyét keresnék tapasztalat és segítség nélkül, biztosan elvesznénk
az ajánlatok között.
Több mint 15 év tapasztalatából szemezgetve, szakítottam az eddigi esküvői ajánlatok
hagyományával, és szeretném, ha Ti magatok meg tudnátok fogalmazni 5 mondatban, mit is
kerestek…, mert akkor egyszerűbb lesz átlátni az átláthatatlant.
Tegyétek fel magatoknak az alábbi kérdéseket, és ha legalább a fele igen, akkor kérjetek egy egyedi
ajánlatot.
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Szeretnétek‐ e Bp közelében, főbb útvonalak mellett, jól megközelíthető helyszínen esküdni?
Szeretnétek –e, ha külterületen, erdő közelében tudnátok békésen ünnepelni?
30 főtől akár 300 főig kerestek helyet?
Szeretnétek, ha vendégeitek otthon éreznék magukat, nem feszengve, egy nem sznob
helyen?
Vállaljon a helyszín minden ügyintézést, hogy egymásra több időtök maradjon?
Szeretnétek, ha a helyszín egyszerre csak egy esküvőt vállalna?
Ingyen próbakóstolásra igényt tartotok?
Szeretnétek akár 80 főt itt altatni?
Ingyenes zárt parkolót szeretnétek?
Ingyenes gyermeksarkot, pelenkázót szeretnétek?
Mesebeli polgári szertartást szeretnétek a helyszínen?
Ingyenes morzsareggelit szeretnétek a megmaradt ételekből?
Felár nélkül szeretnétek speciális étkezésű vendégeitekre menüt?
Gyöngyöző húslevest és házias ételeket szeretnétek kóstolni?
Valódi lakodalmas házi süteményekre vágytok?
Szeretnétek meglepni fánkfallal, fagyival, kürtös kaláccsal a násznépet?
Szeretnétek optimális költségekkel, vidéki vendégszeretettel, mennyei ételekkel várni a
násznépet?
Egy helyszín, ahol hajnali 5 óráig mulathattok külön bérleti díj nélkül.. Jól hangzik?
Szeretnétek, ha a helyszín ajánlana profi fodrászt és sminkest, aki egész nap a
rendelkezésetekre áll?
Szeretnétek itt készülődni mesebeli körülmények között?
Szeretnétek, ha a helyszín egy mesebeli vintage fotóstúdiót biztosítana számotokra a nagy
napon?
….sorolhatnám a kérdéseket. De ha válaszotok többnyire igen, akkor a Viktória Fogadótól
érdemes árajánlatot kérni.

Felhívom a figyelmeteket, hogy mit kell beleírnotok az ajánlatkérésbe, hogy pontos árakat tudjunk
adni:

 Hány főre terveztek?
 Szállást igényeltek e? Ha igen hány főre?
 Szeretnétek e polgári szertartást a helyszínen? Anyakönyvvezetővel vagy
szertartásvezetővel?
 Egyházi esküvőt terveztek a Fogadóban? ( Római katolikus nem tartható)
 Ebédet kértek vagy csak vacsorát és éjféli étkezést?
 Alkoholok behozhatók, de csak származási bizonylattal vagy számlával.
 Igényeltek e ceremóniamestert? Zenekart? DJ‐t? Fotóst? Videóst? Fénytechnikust? Fodrászt?
Sminkmestert?
 Mit szeretnétek feltétlenül behozni?
 Szóba jöhet péntek vagy más hétköznap is a nagy nap dátumaként?
 Esetleg vasárnap?
Csomag ajánlatok kis esküvőt tervezőknek…
…Mert lehet, hogy a 2.
…Mert lehet, hogy nem akartok éjfélig maradni.
…Mert lehet, hogy pont ennyi elég.

I.6 órás időtartamban 6.000Ft / fő díjon a következő szolgáltatásokat ajánljuk (csak
vasárnap vagy hétfőtől csütörtökig)









Dekoráció
Vacsora ( választható, variálható)
Alkoholmentes italok
Polgári dekoráció
Felszolgálás
Terembérlet
Pl 15:00‐tól 21:00‐ig.
Hosszabbítás 30.000Ft / óra

II.Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, vasárnap hagyományos esküvő korlátlan csomaggal
9.900Ft / fő.
III. Péntek hagyományos esküvői korlátlan csomaggal: 16.000Ft/ fő
IV. Szombati esküvő korlátlan csomaggal: 20.000Ft / fő
 Korlátlan csomagjaink 13 óra időtartamra szólnak, mely a vendégfogadástól tart a lagzi
végéig.
 Pl: 16:00‐ás vendégfogadásnál hajnali 5 –ig lehet mulatni.
 Előbb kezdés, vagy tovább maradás esetén + 30.000Ft bérleti díjat számolunk fel óránként.
 Ebédes esküvő esetén egyedi ajánlatot készítünk.
 130 fő felett számos kedvezménnyel kedveskedünk.
 A sátor 70 fő alatt csak + 100.000Ft bérleti díjjal bérlehető. 70 fő alatt éttermünket
javasoljuk.
 Éttermünk befogadó képessége maximum 90 fő.
 Sátrunk befogadó képessége maximum 300 fő.

Mit tartalmaz a korlátlan csomag? (13 órás)
















Díszvacsora
Éjféli étkek
Felszolgálási díj
Terembérleti díj
Alkoholmentes italok
A ház bora Varga borház boraiból
Kézművescsapolt sör
Dekoráció, mely az alábbiakat tartalmazza: székhuzat, masni, terítő, asztal közép,
szalvéta, mennyezet dekoráció, fényfüggönyök, a pár neve gravírozott fa táblán,
polgári szertartás dekoráció, menükártya, ültető kártya, ültető tábla.
Sós sütemények( 10 dkg/ fő) , rétes ( 2 db/ fő) és gyümölcs( 10 dkg/ fő)
vendégfogadásra
Édes sütemények a vacsora után( 10 dkg/ fő)
Plusz sütemények egyedi ajánlatban kérhetők.
Sós süti: 3000Ft / kg
Édes süti: 120 Ft / db
Koktél rétes: 200Ft / db

Behozható: rövidek, torta, sütemények.
Elmenős, köszönő ajándék sütemény: 12‐db‐os: 1000Ft ,24‐db‐os: 2000Ft.
Polgári szertartás hangosítás : 20.000Ft.
Virágosunk várja egyedi kéréseiteket, melyre ajánlatot küldünk.
Menyasszonyi csokor ár kb: 15000Ft
Dobó csokor: 5000Ft
Kitűzők: 1500Ft
Karperecek: 1500Ft
Szülő köszöntő boxok: 5000Ft –tól
Gravírozott bor tartók: 6000Ft –tól
Egyedi ajándékok elkészítését vállaljuk. Ujjlenyomatfa, homoköntő szett, gyűrű tartók, köszönő
ajándékok. www.heligo.hu

Szolgáltatói listánk

Szolgáltatóink maximális profizmussal várják egyedi kéréseiteket.
Fotó, smink: www.timpix.hu Orosz‐Baráth Tímea
Fotó, Videó, drón: www.hdeskuvo.hu Bosánszki Péter
Dj, Fénytechnika, Szárazjég: www.kristofistvan.hu

Ceremóniamester és Szertartásvezető: Ölvedi Viktória www.vipeskuvo.hu
Zenekar: www.silverduo.hu
Pirotechnika: Orosz Norbert ,06‐30‐392‐9890
Hamisítatlan vőfély: Józsa László, 06‐20‐2392926
Vicces fotó szolgáltatás kellékekkel, 1 fő fotóssal 3 órán át 100 képpel: 50.000Ft, további képek 400Ft
/ db.
Amennyiben nem a fenti szolgáltatókat választják esküvőseink, úgy 20.000Ft/ szolgáltatás megváltási
díjat kell fizetni a Fogadónak.













Tárgyalási etika:
Díjmentes:
1 megbeszélés a szerződéskötés előtt
1 megbeszélés 1 hónappal az esküvő előtt
1 megbeszélés az esküvő hetében ( hétfőn‐kedden )
Ezen felül 10.000Ft / alkalom.
Facebookon csak rendkívüli esetben és csak annak a menyasszonynak van lehetősége, akinek
azon a héten esküvője van.
18:00‐után email‐en várjuk kérdéseiteket.
Péntek –szombat –vasárnap lagzis nap, kérjük ezt figyelembe venni.
Akinek én leszek a ceremóniamestere, szertartásvezetője, azok ajándékba kapják
esküvőszervezői segítségemet és tapasztalataimat.
CM+ Esküvőszervezés +Szertartásvezetés= 100.000Ft
A CM a készülődéstől hajnali 1 óráig tart.

A mi ajándékunk egy mesebeli Vintage fotóstúdió, hogy soha se kelljen izgulni a rossz idő miatt. A
fotózás nem marad el!
www.viproom.hu
Szállás :
7 db 4 fős erdei 1 légteres faház: 3000Ft / fő
2 db 7 fős, galériás faház: 3000Ft / fő
Szállodai szoba: 4000Ft / fő
400Ft IFA / éj18 év felett

Szabályok, házirend:
 A megengedett zajszínt fölé a Dj és a Zenekar nem mehet. Bármikor felszólítható a
szolgáltató a megengedett zajszínt betartására.
 Polgárőr minden esküvőn jelen kell lenni, melynek 1000Ft / óra díjon kell a szolgáltatását
rendezni. A polgárőr a parkoltatásban is segít.

 Verekedés, drog, túlzott alkoholfogyasztás… csak néhány azok közül melynek
bekövetkeztekor azonnal kérhetjük a polgárőr, majd a rendőrség segítségét.
 Az esküvőn gyűjtött pénz tárolására széfet biztosítunk.
 A területen elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 A 18 év alatti gyermekek szülői felügyelettel, a szülők felelősségére tartózkodhatnak a
területen.
 A medence nem közfürdő, dekorációs szerepet tölt be.
Kedvezmények:
 0‐3 éves korig ingyenes
 3‐10 éves korig 50%
 Szolgáltatóknak: 50%
Tél‐Tavaszi akció:
2019. 11.01‐től 2020.04.01‐ig 50 % kedvezményt biztosítunk alapárainkból.

Extra feláras napok: ( + 100.000Ft‐al foglalhatók)
2020.06.06. szombat
2020.06.20. szombat
2020.08.08. szombat

Menüink variálhatók és változtathatóak.
Tartalmaznak:








1 leves
3 husi
2 féle köret
1 vega étek
1 saláta vagy savanyúság
1 öntet
akár 2 féle éjféli éjszakai étel

Fizetési feltételek:
Foglaló: 400.000Ft
A lakodalom előtt 1 hónappal a költségvetés 50%‐ig rendezendő.
Elszámolás az esküvő másnapján kizárólag kp‐ben.
Az elszámolás szerinti létszámot 1 héttel az esküvő előtt írásban kérjük megadni korcsoport szerinti
bontásban. Ültetési rendet, neveket, altatási rendet csak excelben fogadunk el.

