E SK Ü VŐ

ITT KEZDŐDIK
AZ ÖRÖKKÉ

MIÉRT „IGEN“?

Mesés esküvői helyszínek
Kiemelkedő gasztronómia
Rugalmas esküvőszervezés
Kreatív megoldások
Kastélykápolna
Egyházi és polgári szertartás egy helyen
Szálláslehetőség minden vendégnek
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MEGHITT ÉS ELEGÁNS
KÖRNYEZET
VALENTIN ÉTTEREM

BÁLTEREM

Különleges hangulatú télikert
akár 120 fő részére.

Elegáns rendezvényhelyszín fogadásokhoz,
ceremóniákhoz és kis létszámú ültetett
vacsorákhoz.

KÚRIA

KASTÉLYPARK

Exkluzív rendezvényhelyszín elegáns, vagy kizárólagos eseményekhez, valamint esküvői partykhoz.

Polgári ceremóniák, koccintások, fogadások
és fotózások ideális helyszíne.

Tipp: Kastélyparkunk, kápolnánk és termeink kitűnő helyszínt
biztosítanak kreatív fotózásokhoz!

SZOBÁK ÉS LAKOSZTÁLYOK
3 épület – Kastély, Udvarház, Kúria
50 db szoba
Bőséges büféreggeli
Szidónia Fürdőház használata
Kamerával őrzött, térítésmentes parkoló

ÁRAK
30 FŐ-IG

30-60 FŐ ESETÉN

20.250,-

18.200,-

Kétágyas szoba
pénteken

HUF / fő / éj

Egyágyas szoba
pénteken

HUF / fő / éj

Kétágyas szoba
szombaton

HUF / fő / éj

Egyágyas szoba
szombaton

HUF / fő / éj

HUF / fő / éj

31.500,-

28.350,-

HUF / fő / éj

25.500,-

22.950,-

HUF / fő / éj

37.500,-

33.750,-

HUF / fő / éj

60 FŐ FELETT

16.400,-

HUF / fő / éj

25.500,-

HUF / fő / éj

20.650,-

HUF / fő / éj

30.400,-

HUF / fő / éj

Minimum két éjszakás tartózkodás esetén mindkét estére a pénteki árat számoljuk fel. Kiemelt időszakokban fenntartjuk a jogot a min. 20 szoba foglalására esküvői mulatság esetén. Személyre szabott ajánlatokért kérje kollégáink
segítségét.

Tipp: kizárólagos használat – legyen Öné az egész kastély!
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GASZTRONÓMIA

DÉLUTÁNI
FOGADÁS

ÜNNEPI VACSORA

Pezsgő, narancslé, ásványvíz
Ár: 1.890,- Ft/fő

Előétel variációk:
Kecskesajt bonbon málnaecetes
salátával, szarvasgombás
libamájpástétom házi brióssal,
fűszeres tatárbeefsteak sós vajjal

WELCOME FALATKÁK I.
Házi pogácsa (3db/fő)
Krémekkel töltött tésztakosárkák
(3db/fő)
Ár: 1.590,- Ft/fő

WELCOME FALATKÁK II.
Házi pogácsa (3db/fő)
Mini falatkák kaviárral,
kecskesajttal és ízletes sonkával
(3db/fő)
Ár: 2.400,- Ft/fő

ÉJFÉLI BÜFÉ
Kolozsvári mini töltött káposzta,
friss házi kenyér
Ár: 2.290,- Ft/fő
Vörösboros
marhapörkölt galuskával
Ár: 3.600,- Ft/fő

ITALCSOMAG

(TÁNYÉRSZERVIZ)

Leves:
Újházi fácánleves kakukkfüves
húsgaluskával és zöldségekkel
Főétel:
Magvas morzsában sült harcsa
kápia mártással, szalonnás zöldbabbal és lilaburgonya pürével
Supreme csirkemell chilis
kukoricamártással, rebarbarával
és zöldséges rizzsel
Rózsaszín hátszín szecsuáni
borsaban zöldségvariációkkal
Desszert:
Tápióka és kókusz gyömbéres
gyümölcsökkel és házi granolával
Ár: 14.900,- Ft/fő

Szidónia ásványvíz
(szénsavas, szénsavmentes)
Szénsavas üdítők
(Coca-cola, Fanta, Sprite, Tonik)
Gyümölcslevek
(alma, narancs, barack)
Sörök
(csapolt sör, alkoholmentes)
Borok
Chateau Szidónia
(fehér, vörös, rosé)
Kávé
(Espresso, Capuccino, Melange)
Ár: 8.200,- Ft/fő

korlátlan fogyasztással a vacsorától a
rendezvény végéig, de legfeljebb 6 óra
időtartamban

Ár: 9.900,- Ft/fő

korlátlan fogyasztással a vacsorától a
rendezvény végéig, de legfeljebb 8 óra
időtartamban

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
HÉLIUMOS,
LED-ES „KÍVÁNSÁG”
LÉGGÖMBÖK

FAÜLTETÉS

CIGÁNYZENE

Az Ifjú Pár nevére megcímzett
kár t yára a Vendégek személ ye s ü ze n e te ke t, j ó k í vá n s ágokat írhatnak. E zután a lap o c s k á k at a h é l i u m o s l u f i k
szalagjára felkötik és egyszerre az égbe engedik.

Állítsanak élő emléket szerelmüknek! Kastélyparkunkban,
az úgynevezett „SzerelmesekS étá nyá n” a z e s k ü vő i c e re mónia után ültessenek el egy
csodaszép fát. A fa mellett kis
táblán jelöljük a „Nagy Nap”
dátumát, illetve az Önök nevét.

Klasszikus cigányzene a polgári szer tar tás utáni fogadás
alatt vagy az ünnepi vacsora
aláfestéseként.

Ár: 1.500,- Ft-tól / léggömb

Ár: 24.000,- Ft-tól / fa

Ár: 90.000,- Ft / 4 óra
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RUGALMAS ESKÜVŐSZERVEZÉS
Kevés menyasszony van, aki ne tervezte volna meg pontosan, milyen esküvőt is szeretne. Kastély
szállodánk csapata nemcsak a helyszínt és a cateringet biztosítja, de az esküvő szervezéséről és a
zökkenőmentes lebonyolításról is gondoskodik.

Rendelkezésre állási díj

30 FŐ-IG

30-60 FŐ

60 FŐ FELETT

80.000,- Ft

120.000,- Ft

180.000,- Ft

A fenti összeg a kastélyszálloda következő szolgáltatásainak díját tartalmazza: az esküvői szert artás
helyszínéül szolgáló terület előkészítését, berendezését (létszámnak megfelelő padok, székek, asztalok, könyöklők, vörös szönyeg biztosítása). Az összeg nem tartalmazza az esetleges dekoráció
költségét, illetve a hangosítási díjat.

ŐKET AJÁNLJUK
VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓ

FOTÓS

DJ

Unique Creation & Co.
www.ucandco.hu

Képalkotási megoldások
www.szitamarton.hu

Hang- és
fénytechnika

Grubits Ildikó
+36 30/790 23 44
info@ucandco.hu

Szita Márton
+36 70/315 48 72

Kondor Ernő
+36 70/332 55 69

Me g valósítjuk álmai de korációját! A grafikai munkáktól a
virágdekoráción át egészen a
különleges kiegészítőkig!

Kreatív esküvői fotók készítése, családfotózás, és műtermi
fotózás.

Fe rg e te g e s b u l i a ke d ve n c
zenéik ből összeállítva, profes�szionális zenei eszközökkel, és
fénytechnikával.
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A Sanlas csoport tagja

AMIRE BÜSZKÉK
VAGYUNK
ELISMERÉSEINK:
Prix d’Excellence – Nemzeti Ingatlan fejlesztési díj (FIABCI)
Az Év Wellness Szállodája 2005
Gasztronómiai nívódíj 2006
Az év kastélyszállodája 2007
Az év szállodaszobája 2007
Bekerültünk a „Világ Legszebb Szállodái“ közé 2007
Business Traveller Hungary Star Alliance Club – Az év legjobb étterme 2007
Werbe Grand Prix díj a hotel prospektusért
Bekerültünk a 2010 évre érvényes „Wo isst Österreich?“ című gasztronómiai kiadványba
Tagja vagyunk Európa TOP 20 kastélyszállodáinak
“Az Év kastélyszállodája – Best of Budapest 2011-2015”
Living Culture Star Award 2015
World Luxury Hotel Award – Luxury Wedding Destination 2015
Traveller’s Choice – Tripadvisor 2016
Historic Hotels of Europe – Best Historical Spa 2016
World Luxury Hotel Award – Luxury Historical Hotel 2016
World Luxury Hotel Award – Luxury Wedding Destination 2017
World Luxury Hotel Award – Luxury Romantic Hotel 2017
Haute Grandeur – Best Romantic Hotel 2017

Röjtöki út 37.
H-9451 Röjtökmuzsaj
+36 99 544 810
szidonia@szidonia.hu
www.szidonia.at
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A felsorolt ajánlatok tájékoztató jellegűek, visszavonásig érvényesek, melyek változtatási jogát fenntartjuk! Frissített kiadás: 2019. október

design: www.sign.hu

Autóval Budapest felől az M1-es
autópályán, valamint a 85-ös főúton keresztül érhető el Sopron irányába.
A legközelebbi vasútállomás Fertő
szentmiklóson található (6 km), közvetlen
összeköttetést biztosítva Budapesttel.
Szomszédságunkban található a Meidl Airport repülőtér, ahonnan díjtalan transzfert
biztosítunk szállodánkba.

