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ESKÜVŐ ÉS LAKODALOM A CSICSERGŐBEN 2022 

 
Ahol valóra váltjuk álmaidat… 

Hogyan tehetjük még szebbé esküvőd napját? 

 
 Saját konyhánkon készülnek a finomabbnál finomabb ételek: rendezvényeinken tálon 

vagy büféasztalon felszolgált étkezéssel várjuk a hozzánk érkezőket  

 10 hektáros parkunkban a tó partján mondhatjátok ki a boldogító igent és a fotózás 
során is élvezhetitek a csodálatos környezetet 

 Van elég szálláshely a násznép részére - emeleti és tetőtéri szobáinkban összesen 90 
vendég fér el 

 Rendezvénytermünk klimatizált és akár 120 fő befogadására is alkalmas 

 Körasztalos ültetést is választhatsz, ebben az esetben 90 főig tervezhetsz 

 Foglalást követően részt veszel nyílt napunkon, ahol előre egyeztetett időpontban 
segítünk az esküvő részleteinek kidolgozásában 

 Dekorációk széles választékban, de ha DIY dekorációt szeretnél, abban is segítünk 

 Sok kipróbált és megbízható szolgáltatóval állunk kapcsolatban, így neked is tudunk 
ajánlani zenészt, DJ-t, fotóst, sütist, virágost vagy ceremóniamestert 

 Számtalan bérelhető kiegészítő a dekorációhoz  

 50 fő felett nincs terembérleti díj  
 

Kérj ajánlatot az eskuvo@csicsergo.hu e-mail címen! 

Nézd meg honlapunk www.eskuvonovan.hu 

Nézz szét nálunk: http://csicsergo.hu/virtualis_tura/csicsergo.html?html5=auto 

 
A következő oldalakon megtalálod csomagajánlatainkat és szolgáltatások leírását. 

 

Jó tervezgetést kíván:  

Csicsergő Esküvőszervező Csapata 

 

 

 

 

 

mailto:eskuvo@csicsergo.hu
http://www.eskuvonovan.hu/
http://csicsergo.hu/virtualis_tura/csicsergo.html?html5=auto
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AJÁNLATAINK 
 

 

Három csomagajánlatunkból választhatsz, melyekben több szolgáltatást kínálunk egy 
áron- ezért egyszerűbb a tervezés. Válaszd azt a csomagot, amelyik leginkább megfelel 
az igényeidnek. A csomagajánlatokat nem lehet módosítani, az ár az abban foglalt 
feltételekre vonatkozik. 

Általános feltételek a csomagajánlatokhoz: 

•Csomagajánlatot legalább 50 fő teljes árat fizető vendég részvétele esetén választható. 
Ha a megrendelést követően a vendégek létszáma csökken (bármilyen okból) az 
elszámoláskor ebben az esetben is az 50 fő teljes árú vendéget kell kifizetni. 

•A csomagár tartalmazza a helyszín ill. a rendezvényterem bérleti díját a csomagban írt 
időszakban és feltételek szerint.  

• Helyszíni szertartást tartalmazó csomag esetén a házasságkötési illeték külön – az 
anyakönyvvezetőnél – fizetendő. 

• Nem minden csomagajánlat érhető el minden időpontban – foglalást megelőzően 
tájékozódj és kérj ajánlatot! 

• A csomagajánlatok részeként választható dekorációk sokféle stílust és színt magukba 
foglalnak, ezt a nyílt napon mutatjuk be- de mindig vannak olyan dekorációk is melyek 
felárért érhetőek el  

• Csomagárakat nem tudjuk tovább bontani! Pl. ha van olyan szolgáltatás, amit nem 
kérnél a csomagból, akkor ezt nem tudjuk levonni az árból vagy nem cseréljük ki más 
szolgáltatásra) Egy kivétel van- ha nem szeretnél polgári szertartást tartani nálunk 
akkor egyszeri 80.000,-Ft összeget vonunk le a végösszegből. 

• A csomagárat minden résztvevőre meg kell fizetni a helyszínen tartózkodás 
időtartamától függetlenül. A kizárólag a polgári szertartásra érkező vendégeket nem 
fogadunk. A nem vendégként, hanem szolgáltatóként érkezőket is szükséges 
előzetesen egyezteni- rájuk kedvezményes ár vonatkozik. 

• Az ajándék szolgáltatások készpénzre nem válthatók! 

• Csicsergő és Zuggó csomaghoz tetszőleges számban rendelhető szállásszolgáltatás, 
de vedd figyelembe hogy összesen legfeljebb 90 vendéget tudunk elhelyezni 20 családi 
szobában és 4 apartmanban. 
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1. „Csicsergő” csomag 

A csomagajánlat az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 

• Göcsej vagy Ciklámen lakodalmi menü 

• 2. vacsora büféasztalon: tökmagolajos burgonyasaláta a vacsoráról maradt sültekhez 
és további egy választott meleg étel az ajánlatban felsoroltakból   

• Italcsomag Bronz 15 órától másnap reggel 5 óráig 

• Érkezéskor gratulációs asztal   

• Teremdekoráció székszoknyával (részletes leírás dekorációs 
leírásunkban) 

• Elegáns tortaasztal (torták szervízdíja) 

• Süteményesasztal/sütemények szervízdíja (süteményeket megrendelő biztosítja) 

• Kizárólagosság biztosítása 

• Rendezvényterem, fogadótér klimatizálása 

• További egy választható szolgáltatás az alábbiak közül:  

- Körasztalos teremberendezés (90 főig elérhető)  

- Fénydekoráció a főasztal hátterébe  

- További 1 szolgáltató vacsorája és italcsomagja ingyenes 

  Ár: 23.900,- Ft/fő  
 
Rendezvényhelyszín és recepció a rendezvény napján 15.00 órától nyit, a szobákat 15.00 
órától lehet elfoglalni. Sütemények, torták beszállítására is ettől az időponttól van 
lehetőség. Röviditalok, dekorációs kellékek ( pl ültetőkártya, menükártya, virág stb) 
beszállítására, elhelyezésére rendezvényt megelőző napon 8.00 és 16.00 óra között vagy 
a rendezvény napján 15.00 órától van lehetőség. 
Büféasztalos menü választása esetén egységesen 500,-Ft/fő kedvezmény a csomagárból. 
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2. „Zuggó” csomag 

A csomagajánlat az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 

• Göcsej vagy Ciklámen lakodalmi menü 

• 2. vacsora büféasztalon: tökmagolajos burgonyasaláta a vacsoráról maradt sültekhez 
és további egy választott meleg étel 

• Italcsomag Bronz 14.00 órától 15 órás időtartamban (hajnali 5 óráig)  

• Szertartást követően gratulációs asztal italszökőkúttal   

• Gyümölcsasztal csokoládészökőkúttal a szertartást követően a vacsora kezdetéig  

• Helyszíni polgári szertartás megrendezése (mit tartalmaz? ld. a 11. oldalon) 

• Teremdekoráció székszoknyával (részletes leírás dekorációs leírásunkban) 

• Elegáns tortaasztal (torták szervízdíja) 

• Süteményesasztal (süteményeket megrendelő biztosítja) 

• Kizárólagosság biztosítása 

• Rendezvényterem, fogadótér klimatizálása 

• További egy választható szolgáltatás az alábbiak közül:  

- Körasztalos teremberendezés (90 főig elérhető)  

- Fénydekoráció a főasztal hátterébe 

- További 1 szolgáltató vacsorája és italcsomagja ingyenes 

- Vendégkönyves asztal és ültetési térkép tartó 

  Ár: 28.990,- Ft/fő  
 
Rendezvényhelyszín és recepció a rendezvény napján 14.00 órától nyit. A szobákat is 
14.00 órától lehet elfoglalni. Sütemények, torták beszállítására is ettől az időponttól van 
lehetőség. Röviditalok, dekorációs kellékek ( pl ültetőkártya, menükártya, virág stb) 
beszállítására, elhelyezésére rendezvényt megelőző napon 8.00 és 16.00 óra között vagy 
a rendezvény napján 14.00 órától van lehetőség. 
Büféasztalos menü választása esetén egységesen 500,-Ft/fő kedvezmény a csomagárból. 
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3. „Ciklámen” csomag 

A csomagajánlat az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 

• Göcsej vagy Ciklámen lakodalmi menü 

• 2. vacsora büféasztalon: tökmagolajos burgonyasaláta a vacsoráról maradt sültekhez 
és további egy választott meleg étel 

• Italcsomag Bronz 13.00 órától 16 órás időtartamban (hajnali 5 óráig) 

• Szertartást követően gratulációs asztal italszökőkúttal   

• Gyümölcsasztal csokoládészökőkúttal a szertartást követően 

• Helyszíni polgári szertartás megrendezése (mit tartalmaz? ld. a 11. oldalon) 

• Pogácsa vacsora előtt az vendégek asztalára 

• Teremdekoráció székszoknyával (részletes leírás dekorációs leírásunkban) 

• Elegáns tortaasztal (torták szervízdíja) 

• Süteményesasztal (sütemények szervízdíja) 

• Szállás reggeli italfogyasztással (2X2 ágyas elhelyezéssel, nem alkoholos italokra 
vonatkozik) 

• Kizárólagosság biztosítása 

• További 1 választható szolgáltatás az alábbiak közül:   

- Körasztalos teremberendezés (90 főig elérhető)  
- Fénydekoráció a főasztal hátterébe  
- További 1 szolgáltató vacsorája és italcsomagja ingyenesen 
- Vendégkönyves asztal és ültetési térkép tartó 

  Ár: 34.990,- Ft/fő 
 
Rendezvényhelyszín és recepció a rendezvény napján 13.00 órától nyit. Szobák 
elfoglalására a rendezvény napján 13.00 órától van lehetőség, a szobákat rendezvényt 
követő napon 10.00 óráig kell elhagyni. Reggeli 8.30-tól 9.30-ig elérhető, a reggeli 
italfogyasztást (nem alkoholos italok) 10.00 óráig tartalmazza az ár.  
Sütemények, torták beszállítására is ettől az időponttól van lehetőség. Röviditalok, 
dekorációs kellékek ( pl ültetőkártya, menükártya, virág stb) beszállítására, elhelyezésére 
rendezvényt megelőző napon 8.00 és 16.00 óra között vagy a rendezvény napján 14.00 
órától van lehetőség. 
Az idegenforgalmi adó külön fizetendő, mértéke jelenleg 250,- Ft/fő/éj a 18 év feletti 
vendégekre! 
Büféasztalos menü választása esetén egységesen 500,-Ft/fő kedvezmény a csomagárból. 
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Néhány fontos tudnivaló, amit mindenképpen figyelembe kell vennetek a 
helyszín és a csomagajánlatok kiválasztásánál: 
 

• Bár a csomagajánlatok az esküvő helyszínre eső teendők jó részét magukba 
foglalják, az anyakönyvvezetőnél való hivatalos bejelentkezést minden esetben 
neked kell elintézned! 

• A rendezvényhelyszínre (sem kültérre, sem beltérre) és a szálláshelyre nem lehet 
behozni állatokat! 

• Az épületben,  rendezvényteremben nem megengedett csillagszórót és nyílt 
lángot használni. A dekoráció tervezésénél kérjük ezt vedd figyelembe! Kivétel- 
előzetes egyeztetés alapján - a menyasszonyi tortán elhelyezett tüzijáték. 

• Az épületben, a rendezvényteremben nem megengedett kukoricatánc, 
fafűrészelés, konfettiágyú és nyílt láng használata. A programok és a dekoráció 
tervezésénél kérjük ezt vedd figyelembe! Kivéte ez alól - előzetes egyeztetés 
alapján - a menyasszonyi tortán elhelyezett tüzijáték. 

• A Csicsergő és Zuggó csomag esetén szállást nem kötelező igénybe venni, de 
megrendelés esetén  a szállásdíjat megrendelő fizeti egy összegben- a recepción 
nincs lehetőség egyéni fizetésre. 

• A rendezvényhelyszínen a kültéri szertartás során nem megengedett műszirmot, 
konfettit szórni. 

• Ciklámen (büféasztalos) menü választása esetén egységesen 500,-Ft/fő 
kedvezmény a csomagárból minden résztvevőre. 

• Szolgáltatói árak Csicsergő csomag választása esetén 14.900,-Ft/fő, Zuggó csomag 
választása esetén 16.900,-Ft/fő, Zuggó csomag választása esetén 22.900,-Ft/fő 
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A CSOMAGAJÁNLATOK SZOLGÁLATÁSAI 

 

 Ciklámen esküvői vacsora  Ára 10.400,- Ft/fő 

Minden fogás egyidejűleg, büféasztalon kerül felszolgálásra, összesen 2 órás időtartamban a 

rendezvényteremben. Büféasztalos étkezés esetén egyedi igényeket is megvalósítunk- pl. külön 

ételekkel készülünk vegetáriánus vendégek vagy akár gyermeke számára. Többféle menüsor is 

elérhető, itt az egyik legkedveltebbet tüntettük fel. 

 

Leves: Göcseji legényfogó leves 

 Göcseji gombaleves 

Főétel: Grillezett csirkemell zöldkörettel 

 Gordon pulykamell rizzsel 

 Marhapörkölt dödöllével 

 Rántott sajt tartármártással, hasábburgonyával  

 Sertéssült gombamártással és hajdinakásával 

 Salátabár (savanyúságok és saláták) 

Desszert:  Tökös-mákos és túrós házi rétes 

 

 

 Göcsej esküvői vacsora   Ára 11.900,- Ft/fő 

Ebben a menüben minden fogás tálon kerül felszolgálásra. 

- Húsleves cérnametélttel (választható: tyúk-, sertés- 

vagy marhahúsleves)  

- Levesben főtt húsok gomba- és paradicsommártással 

- Húsos tál 5 féle hússal, köretként párolt rizs és 

zöldséges burgonya, friss káposztasaláta és csemege 

uborka  

- Desszert: házi nyújtott rétes háromféle ízben (alapíz: 

túrós, további kettő a megrendelő választása szerint: 

káposztás, tökös-mákos, almás, meggyes) - ez a fogás 

igény esetén a mártás után is tálalható!  

A Csicsergő és Göcsej menü esetében a húsos tálakra választható húsok:  

• Rántott sertésborda  

• Rántott csirkecomb  

• Göcseji töltött csirkecomb 

(gombával gazdagított töltelék)   

• Sült csirkecomb 

• Fokhagymás sertéssült/pecsenye  

• Sertésvagdalt  

• Töltött dagadó  

• Kustáni töltött pulykamell 

• Gombával töltött pulykamell  

• Cordon bleu (pulyka) 

• Aszalt szilvás sertésszűz 

• Gombával töltött rántott 

sertéskaraj 

• Göcseji bicskás pecsenye 

(szalonnával, kolbásszal, gombával 

töltött sertéskaraj) 

• Hawaii csirkemell 

• Magyaróvári sertésszelet 

• Grillezett csirkemell 

• Zalai finom falatok csirkemellből 
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Az ötféle húsból legfeljebb 3 bundás/panírozott hús választható. 

Rántott gomba vagy rántott/grillezett sajt 5 hús mellé 6. lehetőségként választható: rántott 

gomba 1800,-Ft/tál, rántott sajt 2.100,- Ft/tál, grillezett sajt 2.300,- Ft/tál felárral (kizárólag 

minden tálra rendelhető). 

 

Vegetáriánus, laktóz- vagy gluténmentes és paleo étrendet követő vendégek részére is tudunk 

étkezést biztosítani a lakodalmi vacsorán (előzetes egyeztetés alapján, 3000,-Ft/fő felár 

ellenében). 

 Második „vacsora” büféasztalon 

Alábbi ételek kizárólag a teljes létszámra rendelhetőek és fél adag ételre vannak számítva. Ha 

többféle ételt szeretnél abban az esetben is a teljes létszámmal számolunk. Éjféli étkezés 

megrendelése esetén a Göcsej vacsoramenüben a megmaradt húsokat is visszatálaljuk. Ezek a 

fogások büféasztalon kerülnek felszolgálásra 23.00 órakor és hajnali 1.00 óráig elérhetőek. 

• Töltött káposzta  ............................................. 1.590,- Ft 

• Sertéspörkölt galuskával ................................. 1.340,- Ft  

• Marhapörkölt dödöllével  ............................... 1.590,- Ft 

• Sült kolbász, kenyér, mustár ........................... 1.140,- Ft 

• Sertéscsülök Pékné módra  ............................. 1.340,- Ft 

• Francia saláta .................................................... 990,- Ft 

• Majonézes burgonyasaláta  ............................... 990,- Ft 

• Görögsaláta ..................................................... 1190,- Ft 

• Ecetes tökmagolajos burgonyasaláta ................ 990,- Ft 

Ha nem szeretnétek éjfélre további ételt választani, de kéritek a vacsoráról megmaradt húsok 

visszatálalását ebben az esetben 490,- Ft/fő szervízdíjat számítunk fel. 

 

 Gyümölcsasztal  Ár: 1.490,- Ft/fő 

Elegáns megjelenésével a dekoráció része lehet, és kellemes 

felfrissülést, pihentető fogást jelent az étkezések között. Fehér 

asztalszoknyával borított díszasztalra kerül fel a szezonális és 

egzotikus gyümölcsökből készült összeállítás.  

 Csokoládészökőkút 

A csokoládészökőkút a megolvasztott csokoládét folyamatosan áramoltatja, és a vendégek a 

kiválasztott gyümölcsöket, dippeket fapálcikával mártogathatják a bársonyos 

csokoládéfolyamba.  

 Gyümölcsasztalhoz rendelve 990,- Ft/fő 

 Önállóan rendelve  1.890,- Ft/fő 

Az ár tartalmazza a csokoládészökőkút működtetését a szertartást 

követően a vacsora kezdetéig. 

 

 

Sütemények és torták: 

Lehetőség van a sütemények behozására is az alábbiak szerint:  

Kizárólag szállítólevéllel érkező süteményt, tortát szolgálunk fel. Szervízdíja 590,- Ft/fő. 

Választható hogy tányéron  (6 személyre számolva egy tál vegyes süteményt) vagy 

desszertasztalon szolgáljuk fel. Sütemények, torták hűtését/tárolását a rendezvény napján 
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13.00 órától vállaljuk a rendezvényt követő napon 11 óráig. A beszállító/ cukrász 

kiválasztásánál kérjük a fenti időpontot vegyék figyelembe. 

A menyasszonyi tortát a teremben szolgáljuk fel, majd a többi tortával együtt külön asztalra 

tálaljuk fel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italcsomag Bronz -   9.290,- Ft/fő 

Tartalmazza az üdítőt, ásványvizet, csapolt és üveges sört, folyó bort, kávét, szódát, 

gyümölcslevet a Szabadidőközpont által tartott kínálat alapján ( az egyes italfajták, márkák 

változtatásának a jogát fenntartjuk) a csomagban írt időtartamban. 

A megrendelő behozhatja a röviditalt és/vagy Szabadidőközpontban rendeli meg fogyasztás 

alapján- ekkor  nagykereskedelmi áron kell fizetnie. 

 

Az italcsomag nem kérhető  kültéri helyszínen, azokat fogadótérben, étteremben illetve 

rendezvényteremben biztosítjuk! 

Az italcsomagok ára nem bontható- minden rendezvényen részt vevő személyre fizetendő! 

Délutáni vendégfogadó asztal  1590,-Ft/fő 

A polgári szertartásra vagy szállásra érkező vendégek köszöntésére ajánljuk – igény esetén 

kiegészíthető pogácsával, szendviccsel vagy aprósüteménnyel. 

A csomag tartalma: alkoholmentes italok (üditők, gyümölcslé, ásványvíz ), csapolt sör, folyó 

bor kávé, büféasztalon felszolgálva 3 órás időtartamban  

Gratulációs asztal    290,-Ft/fő 

Szertartás követően a vendégek érkezésekor a fogadótérben felállított asztal szervízdíja - ezen 

röviditalok, ásványvíz, üdítők és megrendelő által hozott aprósütemény/pogácsa kap helyet. 

Ajándék italszökőkúttal (italt nem tartalmazza). 

Bronz maraton 

Csicsergő csomag esetén korábban szeretnél kezdeni egyszeri 30.000,-Ft díj ellenében 13.00 

órától áll nyitva az italcsomag a röviditalokkal együtt. Zuggó csomag esetén korábban 

szeretnél kezdeni 15.000,-Ft díj ellenében már 13.00  órától áll nyitva az italcsomag a 

röviditalokkal együtt.  

 



 10 

SZERTARTÁS 

 

HELYSZÍNI POLGÁRI SZERTARTÁS 

 

A Szabadidőközpontban lehetőség van a polgári szertartás  

megrendezésére, két választható helyszínen - tóparton vagy 

fedett teraszon – kültéri bútorokkal berendezve, ahol kb. 50 fő 

részére tudunk ülőhelyet biztosítani.  

Polgári szertartás megrendezésének költsége 149.900,- Ft 

Az ár az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 

 Elegánsan díszített asztal az anyakönyvnek  

 Feldíszített boldogságkapu 

 Fa bútorok: padok párnával a násznép részére és 4 db szék 

az Ifjú pár és a tanúk részére 

 1 üveg pezsgő a pezsgős koccintáshoz (5 főre: 

anyakönyvvezető, Pár és a tanúk részére) 

 Hangosítás (MP3 formátumú zene USB stickről történő  

lejátszása, legfeljebb 2 mikrofon, további mikrofon 

csatlakozási lehetőséggel) és technikus személyzet a 

szertartás időtartamára, de legfeljebb 60 perces 

időtartamra  

A szertartáshoz kapcsolódó további szolgáltatások, 

dekorelemek - amelyeket a fenti ár nem tartalmaz és felár 

ellenében kérhető: 

 Általunk összeállított egyedi szertartászene  

 Boldogságkapu dekorációja élővirággal   

 Sziromdekoráció 

 Gyűrűpárna 

 Homokszertartás, szülőköszöntés kellékei 
 

Kedvezőtlen időjárás esetén a szertartást a rendezvényteremben lehet megtartani és a  

vendégek az asztalaiknál foglalnak helyet. Kutyát, cicát vagy más házi kedvencet a 

Szabadidőközpont területére behozni nem lehet. 

A novai anyakönyvvezetőnél a polgári házasságkötéshez legalább 30 nappal a szertartás előtt 

szükséges személyesen bejelentkezni. Ezt átvállalni nem tudjuk. A szolgáltatás ára nem 

tartalmazza a házasságkötési illetéket!  

 

Ha egyházi szertartást (is) szeretnél, akkor az alábbi helyszíneket 

ajánljuk figyelmedbe:  
 

 Nova – Barokk stílusú római-katolikus templom   

 

 Barlahida (8 km a Csicsergőtől)- evangélikus imaház 

 

 Becsvölgye (14 km a Csicsergőtől)- református templom 
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SZÁLLÁS 

 

Az esküvőn résztvevő vendégek részére a rendezvényteremmel egy épületben, emeleti és 

tetőtéri szobákban és apartmanokban biztosítunk szállást. 2x2 ágyas családi szobákban (2 db 

egyenként 2 fős külön nyíló hálószoba és egy fürdőszoba) és apartmanokban összesen 90 

férőhellyel rendelkezünk. A szálláshely besorolása I. osztályú üdülőház. 

Kamerákkal megfigyelt zárt parkoló, 10 hektáros park, játszótér, sportpályák, csónakázásra és 

strandolásra egyaránt alkalmas tó található a Szabadidőközpont területén.  

Szállásfoglalást az rendezvényekre nem fogadunk, kizárólag Megrendelő által összeállított 

szálláslista alapján érkeztetjük be a vendégeket. A recepció nyitvatartása korlátozott és nem 

kezel pénzt, ezért a szállásdíjat a Megrendelő fizeti egy összegben. 

Szállásárak: 

 8.990,- Ft/fő/éj büféasztalos reggelivel + IFA (2 ágyas elhelyezés esetén) 

 Előre lefoglalt, de el nem foglalt szállás díja: 2.990,- Ft/fő (lemondásra a rendezvényt 

megelőző 2. napon 12. óráig van lehetőség ) , egyágyas felár: 2.490,- Ft/fő/éj 

 Gyermekek részére 0-2,99 éves korig ingyenes a szállás büféasztalos reggelivel /két 

felnőttel egy családi szobában vagy apartmanban  

 Gyermekek részére 3-6,99 éves korig 50 % kedvezmény /két felnőttel egy családi 

szobában vagy apartmanban/  4.495,- Ft/fő/éj 

 Gyermekek részére 7-13,99 éves korig 30 % kedvezmény /két felnőttel egy családi 

szobában vagy apartmanban/  6.295,- Ft/fő/éj 

 

KEDVEZMÉNYES ÁR 2x2 ágyas elhelyezés esetén egy családi szobában szállásár 

8000,-Ft/fő/éj reggelivel.  

Az idegenforgalmi adó külön fizetendő, mértéke jelenleg 250,- Ft/fő/éj a 18 év feletti 

vendégekre! 

 

A szállásárak nem bonthatóak, a büféasztalos reggelit 8.30-tól 9.30-ig biztosítjuk, a szobákat 

10 óráig kell elhagyni  

A szállóvendégek listáját a megrendelő állítja össze és adja át nekünk legkésőbb 10 nappal a 

rendezvény előtt.  

Információk a szálláshelyről: 

• Állatokat nem fogadunk sem a Szabadidőközpont területén, sem a szobákban.  

• Az épületben, szobákban és közösségi terekben tilos a dohányzás. Kijelölt dohányzóhely a 

földszinti teraszon áll vendégeink rendelkezésére. 

• Földszinti szobával nem rendelkezünk. 

• A szobákat az érkezés napján 15.00 órától lehet elfoglalni, illetve távozás napján 10 óráig 

kell elhagyni. Hosszabb tartózkodás, illetve késői kijelentkezés a szabad helyek 

függvényében felár ellenében lehetséges.  

• A szállás elfoglalásának feltétele a bejelentkezéshez, melyhez személyazonosító 

igazolvány és lakcímkártya szükséges vendégek részére  
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DEKORÁCIÓ  

 

Elegáns rendezvénytermünk körasztalos vagy táblaasztalos 

berendezéssel, székhuzattal, többféle éttermi textíliával, 

hófehér étkészlettel és számtalan kiegészítővel kiváló alapot 

nyújt a dekorációhoz. 

Főszezon (05.15-09.15) kivételével a rendezvényteremben 

saját dekoráció megvalósítására/ saját dekoratőr 

alkalmazására is van lehetőség. 

 

Csomagajánlat választása esetén a dekoráció alábbi elemeit tartalmazza az ár: 

• székhuzat 

• székmasni (rendelkezésre álló színekből választható) 

• asztali futót (rendelkezésre álló színekből választható) 

• kiegészítők bérleti díja (rendelkezésre álló készletünkből pl asztalszámok, vázák, 

fakorongok, egyéb dekorációs elemek) 

• fehér textilszalvéta vagy fehér papírszalvéta 

• lampionos térdekorációt  

• főasztal háttérdekorációja (rendelekezésre álló színek, formák alapján) 

• főasztal kasírozása fehér asztalszoknyával 

Az anyagok/színek kiválasztására nyílt napunkon van lehetőség.  

 

Polgári szertartás dekorációját kizárólag a rendezvényhelyszín  biztosíthatja - így a 

legnagyobb rugalmassággal tudjuk kezelni az időjárásfüggő helyszínválasztást. A szertartás 

alapdekorációja mellett további dekorációs lehetőségek (élővirágos díszítés, sziromszórás 

stb.) felár ellenében kérhetőek.  

 

FOGLALÁSI FELTÉTELEK 

 

 A kiválasztott időpontot 150.000,-Ft előleg megfizetésével és megrendelőlap kitöltésével 

lehet lefoglalni. A rendezvényt megelőző 120. napig a tervezett létszám szerinti 7.000,- 

Ft/fő előleg fizetése szükséges, a fennmaradó összeg legkésőbb a rendezvényt követő 

napon esedékes. 

 A kiválasztott, még szabad időpontot kérés esetén opció alatt tartjuk legfeljebb 7 napig, 

ha ezen időszakon belül nem történik foglalás, nem tudjuk garantálni a választott időpont 

foglalását. 

 Csomagajánlatok és tálszervizzel vagy büféasztalon felszolgált étkezések és az 

italcsomag esetén az elszámolás a teremben levő terítékek számához igazodik.   

 Göcsej rendezvényterem befogadóképessége legfeljebb 120 fő, Csicsergő étteremé 50 fő. 

Körasztalos elhelyezés esetén összesen 10 körasztal áll rendelkezésre. 

 A rendezvényt megelőző 10. napig szükséges a megrendelés véglegesítése létszám 

tekintetében, ezt követő lemondás esetén a megrendelt csomagajánlat 80 % számoljuk fel 

 Vis maior helyzet esetén ha rendezvény nem tartható meg akkor befizetett foglaló/előleg 

összegéről utalványt állítunk ki, melyet Megrendelő későbbi időpontban felhasználhat 

rendezvénye megtartására 

 Terembérleti díj Göcsej rendezvényteremre 100.000,-Ft. Hajnali 5 órát követően óránként 

20.000,-Ft. Csomagajánlat választása esetén 50 fő felett nem kell fizetni.  

 A Megrendelő teljes anyagi felelősséggel tartozik a helyszín (parkoló, étterem, mosdók, 

előtér) használata során és a rendezvény teljes időtartama alatt – ide értve az 

előkészületeket is – a vendégei, vagy más szolgáltatók által okozott károk megtérítéséért. 
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KEDVEZMÉNYEK 

 

 Az Ifjú Pár számára a rendezvény napján a szállás reggelivel ingyenes. 

 Csomagajánlat választása esetén az esküvői szolgáltatók (pl. fotós, zenész, 

gyerekfelügyelő) vacsorája ingyenes (létszámtól függően – kizárólag teljes árat fizető 

vendégre vonatkozik- minden 30 fő vendég után 1 fő esküvői szolgáltató veheti igénybe 

az étteremben történő étkezés esetén), további szolgáltatók esetén kedvezményes árral 

számolunk. 

 Gyermekkedvezmények:  

- A csomagárból 10 éves korig 40 % kedvezmény, etetőszékben ülő gyermekeknél 90% 

kedvezmény  

 Csomagajánlatban Ciklámen büféasztalos vacsora választása esetén további 500,-Ft/fő 

kedvezmény minden vendégre (életkortól függetlenül). 

 

Ha még mindig nem találtad meg, amit keresel, vagy még 

felmerültek kérdéseid akkor írj nekünk:  

eskuvo@csicsergo.hu 

 

Ha még több fotót néznél rólunk, akkor kövess bennünket 

Facebookon!  

www.facebook.com/csicsergo 

 

 

Ha személyesen is szeretnél szétnézni nálunk, akkor az alábbi telefonszámon tudunk 

időpontot egyeztetni a találkozóra: +36-20/525-4456 

 

Várjuk jelentkezésed! 

 

Csicsergő Esküvőszervező Csapata nevében:  

 

 

 
 Ruzsics Milán 

 ügyvezető 
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