A vár, az egykori bencés monostor, melyet Szent István alapított,
ezeréves falaival igazán különleges környezetet biztosít bármely
rendezvényhez.

SZERTARTÁSOK
Egyházi és polgári szertartás is megtartható - előbbihez a felszentelt, X. századi
kápolnát ajánljuk, utóbbihoz számos szabadtéri és belső helyszín kínálkozik.
LAKODALOM
A lakodalom lebonyolítására a palotaszárny emeletén elhelyezkedő helyiségeket
vagy a Hodályt javasoljuk - utóbbi egy fedett, de oldalán nyitott rendezvénytér a
várudvaron. Kör- vagy táblaasztalos elhelyezés is megoldható - létszámtól függően.
SZÁLLÁS
A vendégeknek a 27 szobás szállodánk kínál kényelmes elhelyezést - az ifjú pár a
nászéjszakára ajándékba kapja az egyik apartmanunkat, mely a XV. századi
ágyútoronyban található.
Ezen kívül 20 db kétágyas, 1 db háromágyas, 2 db négyágyas, 1 db ötágyas szoba és
egy kétszobás apartman áll rendelkezésükre, valamint a 15 férőhelyes Zengő-szoba.
Utóbbi 4 szoba egybenyitásával alakult ki, a négy bejárat és a négy fürdőszoba
megmaradt. Részben emeletes ágyakkal van berendezve: 9 db alsó vagy normál ágy
található benne. 8 főtől foglalható.
15 fő feletti foglalás esetén egységesen az aktuális háromágyas elhelyezés díját
alkalmazzuk (kivéve Zengő-szoba, ahol 4.500,- Ft/fő/éj az ár. Az árak tartalmazzák a
reggelit is (melyet lakodalmas vendégeink 11.30-ig fogyaszthatnak el. A szobából
való kiköltözés időpontját is megnyújtjuk: 13 óra a határidő.) A szobák elfoglalása 14
órától lehetséges.
Szoba-árlista itt érhető el: http://www.pecsvaradivar.hu/szallo
FOTÓZÁS
Fotózáshoz is kitűnő helyszínek választhatók - költség nélkül, amennyiben bármely
más esküvői szolgáltatást tőlünk rendelnek meg.
LAKODALMAS MENÜ
Összeállítottunk menüajánlatokat - hangsúlyozva, hogy ezek csupán javaslatok,
szabadon változtathatók. A menü esetében egy-egy adagra számítunk árat: Önöktől
két számot kérünk - egy terítékszámot és egy adagszámot. (Tehát Önök döntik el,
hogy pl. a gyerekekre fél-fél adagot, vagy többet-kevesebbet számolnak-e koruk,
"fogyasztóképességük" szerint.)
Italcsomagra is többféle variációt találhatnak: ha van saját boruk, azt is behozhatják.
A röviditalokról is dönthetnek, de természetesen tőlünk is megrendelhetik. A
korlátlan fogyasztás a terembe érkezéstől 10 óra időtartamban érvényes, utána sem
kell elhagyni a termet, csupán az italfogyasztásnál már a tényleges fogyasztás
szerinti elszámolást alkalmazzuk. A csomagok esetében a 6 év feletti vendégekkel
számolunk.

Menüajánlatainkat megtalálják az alábbi linken:
https://www.pecsvaradivar.hu/userfiles/Lakodalmas_men_2018.pdf
KÖLTSÉGEK
Szertartás: igényelt szolgáltatástól függően 15.000,- Ft-tól
Szállás: lsd. fent
Étel: a menüajánlatok, ill. az egyéni kérés alapján összeállított menüsor ára adott évre
érvényes; aktualizálás az év elején történik. lsd. fent
Ital: többféle italcsomagot kínálunk. lsd. fent
További költségek:
A rezsiköltséget, valamint az ÁFA-t az árak tartalmazzák.
Az ételek és italok árára 10 % szervizdíjat számítunk fel.
A vendégéjszaka után idegenforgalmi adó fizetendő 18 év felett, melynek mértéke:
300,- Ft/fő/éj.
Szolgáltatási díjat 20 fő feletti rendezvények esetén számítunk fel, melynek mértéke
30.000,- Ft/alkalom. Ez tartalmazza a terem kizárólagos használatát, a kért
berendezést és a szükséges személyzetet.
DEKORÁCIÓ
A lakodalom-dekorációt a fenti árak nem tartalmazzák. Fehér terítő, fehér étkészlet
és a dekoráció színéhez illeszkedő kétrétegű papírszalvéta - ez az, amit mi
előkészítünk. A szertartásokhoz a kasírozott asztalt, az ifjú pár és tanúik szoknyázott
székét és kérésre a boldogságkaput biztosítjuk. Minden mást is tudunk vállalni,
megbeszélés kérdése.
A lakodalomhoz székszoknyát tudunk előkészíteni - többféle megoldással 350,- 650,Ft/db közötti áron.
ÖTLETADÓ
Számos fotót találhatnak honlapunkon:www.pecsvaradivar.hu és facebookoldalainkon:
www.facebook.com/pecsvaradivar vagy www.facebook.com/pecsvaradieskuvo.
FIZETÉS
A dátum biztos lefoglalásához az szükséges, hogy befizessék a foglalót, melynek
összege 20.000,- Ft. Ez a biztosítéka annak, hogy adott napon minden egyéb program
Önökhöz igazodik.
Előleget a lakodalom előtt 1 hónappal kérünk: a teljes költségvetés 50%-át.
Elszámolni az esküvőt követő 5 napon belül kell.
Fizetés módja: készpénz, bankkártya, átutalás, SZÉP-kártya.
KONZULTÁCIÓ
Két alkalommal egyeztetett időpontban Önökhöz alkalmazkodva; további alkalmak
kizárólag munkaidőben, egyeztetés szerint.

SZERETETTEL VÁRJUK EGY SZEMÉLYES TALÁLKOZÓRA!

