
ESKÜVŐ CSOMAG
• Üdvözlőfogadás habzóborral, üdítőitalokkal, gyümölcslevekkel,

valamint sós snackkel (30 perc)
• Executive séfünk által egyedileg összeállított exkluzív 4 fogásos

esküvői menü vagy büfévacsora
• Italcsomag, mely tartalmazza a fogásokhoz illő borok, üdítőitalok,

kávé és tea korlátlan fogyasztását (maximum 3 óra időtartamra)
• Éjféli büfé
• Menü- és ültetőkártya
• Arioso által tervezett virágdekoráció az asztalokra*
• Kedvezményes szobaár a násznép részére
• Ruhatár

Szállodánk a következő térítésmentes 
szolgáltatásokkal járul hozzá az eseményhez:
• Személyes szállodai kapcsolattartó az esemény tervezése és

kivitelezése idejére
• A szálloda cukrásza által készített esküvői torta
• Gála rendezvényterem táncparkettel maximum 8 óra

időtartamra vagy éjfélig**
• Szállás az esküvői pár részére Junior Suite lakosztályunkban

luxus büféreggelivel a szálloda éttermében vagy a szobában
• A Kempinski The Spa korlátlan használata a szállodai

tartózkodás alatt az esküvői pár részére

26.500 Ft személyenként +8% szervízdíj
(minimum 50 fő esetén)
Gyermekek részére 6 és 12 éves kor között 
50% kedvezményt biztosítunk, 6 éves kor alatt ingyenes

* közepes méretű virágdekoráció az asztalközépre (asztalonként egy darab)
** éjfél utáni rendezvényterem bérlés: 45.000 Ft/óra felár 

DELUXE ESKÜVŐ CSOMAG
• Üdvözlőfogadás  francia pezsgővel, üdítőitalokkal, gyümölcslével

valamint exkluzív falatkákkal (30 perc)
• Executive séfünk által egyedileg összeállított exkluzív 5 fogásos

esküvői menü vagy büfévacsora
• Italcsomag, mely tartalmazza a fogásokhoz illő borok, üdítőitalok,

kávé és tea korlátlan fogyasztását (maximum 3 óra időtartamra)
• Éjféli büfé
• Menü- és ültetőkártya
• Arioso által tervezett virágdekoráció az asztalokra*
• Kedvezményes szobaár a násznép részére
• Ruhatár

Szállodánk a következő térítésmentes 
szolgáltatásokkal járul hozzá az eseményhez:
• Személyes szállodai kapcsolattartó az esemény tervezése és

kivitelezése idejére
• A szálloda cukrásza által készített esküvői torta
• Gála rendezvényterem táncparkettel maximum 8 óra időtartamra

vagy éjfélig**
• Szállás az esküvői pár részére Parlor Suite lakosztályunkban

luxus büféreggelivel a szálloda éttermében vagy a szobában
• A Kempinski The Spa korlátlan használata a szállodai

tartózkodás alatt az esküvői pár részére

32.500 Ft személyenként +8% szervízdíj
(minimum 50 fő esetén)
Gyermekek részére 6 és 12 éves kor között
50% kedvezményt biztosítunk, 6 éves kor alatt ingyenes

* nagy méretű virágdekoráció az asztalközépre (asztalonként egy darab)
** éjfél utáni rendezvényterem bérlés: 45.000 Ft/óra felár 

A fenti ajánlat függ az aktuális foglaltságtól és nem érvényes kiemelt időszakokban.  
A következő szolgáltatások bármelyikét megrendelheti igény esetén felár ellenében:

Zenekar/DJ
Limuzinbérlés/Transzfer 
Esküvői szertartás szervezése

Technikai eszközök bérlése 
Fotós/Videós
Bébiszitter

Virág és egyéb speciális dekoráció 
Meghívótervezés 
Esküvőszervező

   Az Ön személyes szállodai kapcsolattartói:

• Szabó Katalin - Esküvőszervező
e events.corvinus@kempinski.com, T +36 1 429 3574
• Czipó Sára - Catering Manager
e info@thekitchencaters.com, T +36 20 474 5054




