
Egy különleges nap, amely telis-tele van várakozással és izgalommal.

Egy kivételes nap, amelyet mindig különös figyelem övez.

Egy várva várt esemény, amelyre idősek, gyerekek, barátok és ismerősök,

egyszóval mindenki, mindenki emlékezni fog.

Egyetlen nap, egy egyszeri csoda melynek az emléke egy életen át elkísér.

Tökéletesnek képzeli minden pár ezt a napot, ami csak róluk kell, hogy

szóljon, arról, hogy felhőtlenül érzik magukat a szeretteik társaságában.

Mi pedig segítünk abban, hogy ez az álom valósággá váljon és egy életre szóló

emlékkel legyetek gazdagabbak.

„Most valóság lesz minden édes remény,

Mely ott él a szívem rejtekén.

Az élet és a szerelem tárt karokkal vár,

S, hogy szép lesz-e csak rajtunk áll.”









Az KOMO-SKY PANZIÓ és ÉLMÉNYCENTRUM Dunavarsány és

vonzáskörzetének egyik legkedveltebb rendezvény helyszíne. A csodálatos

kertudvar, mely helyet tud adni álmaid polgári szertartásának.  A kis tóba

hajló gyönyörű fűzfa és a tavirózsák egy álomképet vetítenek a szemünk elé.

A polgári szertartás után nem kell elvonulnunk az épületbe, mert

hozzátartozik egy 100 fős fedett terasz, ahol az esküvői rendezvényeket

tartjuk péntek-szombati napokon. Céges rendezvény, konferencia, évzáró

lebonyolítására is kérhetik ajánlatunkat, nem táncos rendezvény esetén  150

főig.

Kedvező áraink, magyaros, házias konyhánk, valamint korrekt és vendégbarát

kiszolgálásunknak köszönhetően ideális esküvő helyszín vagyunk budapesti és az

ország más tájairól érkező vendégeink számára is.

Szolgáltatásainkról egyedi módon a helyszínen is tájékozódhat előre egyeztetett

időpontban. A helyszínen minden részletre kiterjedő tájékoztatást adunk az

érdeklődő párok, családok és cégek számára.

Kedvelt "all inclusive" megoldásunk keretében korlátlan étel, ital fogyasztás áll a

Vendégek rendelkezésére az esküvő ideje alatt. Ez a megoldás a bőséges,

magyaros házias konyha mellett a korrekt elszámolás miatt is fontos.

Bízunk abban, hogy kedvező árfekvésű, ízletes és igényes menüajánlataink,

valamint előre kalkulálható költségeik hozzájárulnak ahhoz, hogy Ön is minket

válasszon, amikor családjában lakodalomra, esküvői vacsorára kerül a sor. Ha

valóban felejthetetlen, egyedülálló esküvő helyszínt keres, egyeztessen velünk

időpontot elérhetőségeinken, hogy személyesen beszélhessük meg az esküvő

részleteit!



Esküvői bérleti díjak

-Szertartási területbérlés

Melynek időtartama 1 óra hossza, amely tartalmazza a szertartáshoz asztalt 5

db székkel, valamint a Vendégek ülőhelyét.

Tartalmaz maximum 8 főre Pezsgőt.

Ára: 60.000 Ft

-Lakodalom lebonyolítására szolgáló helyszínünk

A szertartást követő nap reggeli 04 óráig vehető igénybe. Valamint, ha a

vendégek száma 15 fő alá csökken, abban az esetben a személyzetet nem tudjuk

tovább fenntartani.

Az ár tartalmazza a teljes Terem kizárólagosságát, a párnak egy franciaágyas

szobát, az egész ÉLMÉNYCENTRUM területén való fotózást és az 51-es fő úton

található repülőgép BÁZIS-on való kreatív fotózást.

Ára: 170.000 Ft



Catering ajánlat

1. menü

Újházi tyúkhúsleves

Sültes Tál:

sajttal sonkával töltött borda

cigánypecsenye

rántott sajt

rántott karfiol

mátrai borzas

vegyes köret

vegyes saláta

Éjfélkor: töltött káposzta vagy székelykáposzta

2. menü:

Tárkonyos tejszínes pulykaraguleves

marhalábszár pörkölt sós burgonyával savanyúsággal

Sültes Tál:

rántott szelet

töltött dagadó

sült csirkecomb

rántott gomba

fasírtgolyók

vegyes köret

vegyes saláta

Éjfélkor: töltött káposzta vagy székelykáposzta



3. menü:

Gyöngyöző gyöngytyúkleves

birkapörkölt sós burgonyával, savanyúság

Sültes Tál:

sült kacsacomb

párolt káposzta

camembert sajttal és baconnal töltött csirkemellfilé

pulykamellfilé Orly módra

rántott harcsa

rántott sajt

rántott csirkecomb

zöldköret

vegyes köret

vegyes saláta

Éjfélkor: harcsapaprikás túrós csuszával, gyümölcs kavalkád.

Az ételsorok mellé 8 órás italcsomagot is ajánlunk, mely korlátlan fogyasztás

mellett a következőket tartalmazza:

Coca-Cola termékek, rostos és szűrt gyümölcslevek, savas és mentes vizek,

vörösbor, fehérbor, rozé bor, sör, kávé.

Rövidital behozatalakor a szervízdíj: + 15 %.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, keresse esküvőszervező

kollégánkat, aki mindenben a segítségükre siet!

Tóth Ferenc

Esküvőszervező

Tel.: 06 30 114 9772




