Esküvő lebonyolítása
Helyszín
A Hotel Bobbio*** a 12. kerület zöldövezeti részén helyezkedik el, a Budai- hegyek
ölelésében.
Szállodánk éttermében lehetőség van esküvői vacsora lebonyolítására. Az
étteremben maximum 50 fő kényelmes leültetésére van lehetőség, körasztalos
megoldással. AZ étteremmel összenyitható különtermünk, ahová maximum 20 fő
leültetésére van lehetőség. Továbbá az étteremhez kapcsolódik télikertünk, ahová
igény szerint további asztalok helyezhetők el, vagy tánctér alakítható ki.
Szállodánk étterme légkondicionált.
Árkalkuláció
Szállodánkban egy esküvő végösszege a következő költségekből áll össze: menü ára
+ ital ára+terembérleti díj+ esetleges szállásfoglalás esetén a szobaár költsége.
Előzetes egyeztetés után elkészítjük a rendezvény árkalkulációját.
Terembérleti díj
Szállodánk terembérleti díja (minden megkezdett óra) 15.000 Ft/óra
A terembérleti díj ellenében a következő szolgáltatásokat biztosítjuk: dekoráció (lsd.
lent), terem berendezése igény szerint, megfelelő számú felszolgáló személyzet,
textíliák rendelkezésre állása, mosatási költség.
A bérleti díjat a vendégek érkezésétől számítjuk.
Dekoráció
Ingyenesen biztosítjuk az asztalokra (mind főasztal, mind körasztal, mind
fogadóasztal) szoknyás(földig érő) abroszokat –tört fehér - , székszoknyákat – tört
fehér, igény esetén szék masnit –arany színű/fehér/lila (korlátozott számban állnak
rendelkezésre, előzetes egyeztetés szükséges) az asztalra futót – arany színű), vagy
asztal közép – kocka alakú, aranyszínű. Igény esetén térítés nélkül, rendelkezésre
tudunk bocsájtani mécses tartókat, asztaldíszt. A Vendégek által készített
menükártyát, névkártyát, köszönő ajándékot elhelyezzük az asztalokon előzetes
egyeztetés után.
A vacsorához szalvétát tudunk biztosítani, vagy a Vendégek is behozhatják.
A termet az előzetes egyeztetés szerint berendezzük, felterítjük a rendezvény
kezdetére.
Csokrok, asztalközepek, a terem feldíszítésre tudunk ajánlani dekorációval
foglalkozó céget, akik több éve szállodánkkal dolgoznak.
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Polgári szertartás
Szállodánk teraszán lehetőség van a polgári szertartás megtartására. Ebben az
esetben egyszeri 50.000 FT terembérleti díjat számítunk fel a szertartás idejére. A
teraszt az előzetes egyeztetés szerint berendezzük. A szertartás végén kérhető
pezsgős koccintás, melynek díja 300 FT/fő. Igény esetén biztosítunk édes-sós
aprósüteményt, pogácsát (500 Ft/fő) vagy mini szendvicseket (500 Ft/fő).
Technikai felszerelés
Igény esetén térítésmentesen biztosítjuk projektorunkat és kivetítőnket az esküvő
időtartamára.
Zenei hangosítás
Mivel szállodánk zöldövezeti részen fekszik, ezért a szállodánkban rendezendő
esküvők alkalmával, be kell tartani a vonatkozó 12. kerületi rendeletet. A rendelet
alapján 22.00 után 40 dB-nél nem hallatszódhat hangosabban kültéren a zene.
Szállás
A násznép rendelkezésére állnak szállodánk szobái. 22 szobában 50 fő kényelmes
elhelyezésére tudunk ajánlatot tenni. Kedvezményes szobaáron a következőt tudjuk
kínálni a Vendégeknek:
Egyágyas szoba: 11.000 Ft/szoba/éj
Kétágyas szoba: 13.500 Ft/szoba/éj
Háromágyas szoba: 14.500 Ft/szoba/éj
Apartman 4 fő részére: 15.500 Ft/szoba/éj
AZ árak tartalmazzák a szállást, a parkolást, internet használatot, svédasztalos
reggelit, áfát. AZ idegenforgalmi adó pluszban fizetendő, mely a nettó szobaár 4 %-a.
Az ifjú párnak térítésmentesen felajánljuk szállodánk egyik kétágyas szobáját.
A szobákat 14 órától lehet elfoglalni és 11 óráig kell azokat elhagyni.
Parkolás
Szállodánk parkolóját díjmentesen használhatják a Vendégek, itt 11 parkolóhely
található. A szálloda előtt, illetve a környező házak előtt is lehet parkolni,
térítésmentesen. Parkolóhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.
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Gyerekkedvezmény
A gyermekek részére a 0-3 éves korig nem számítunk fel díjat az ételérét és az italért,
3-12 éves korig 50 % kedvezményt adunk az ételek és italok árából.

Helyszín lefoglalása
A helyszín lefoglalása 20 % előleg befizetésével történik meg. Ekkor a házasulandó
párral, szállodánk köt a rendezvényre vonatkozó szerződést. Az esküvőt a kitűzött
dátum előtt 3 hónappal díjmentesen visszamondhatja az ifjú pár. Három hónapon
belüli visszamondás esetén az előleget nem áll módunkban visszafizetni.

A rendezvény kifizetése
A fennmaradó összeget a rendezvény másnapján tudják kifizetni készpénzzel vagy
bankkártyával. Átutalásos fizetés esetén a fennmaradó összeg 70 %a meg kell, hogy
érkezzen számlánkra a rendezvényt megelőző napon, a többi, 30 % a rendezvényt
követő 2 napban kell, hogy megérkezzen a számlánkra.

HOTEL BOBBIO Szálláshely Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
1121 Budapest, Béla király út 47. Tel: +36/1/274-4000, Fax: +36/1/395-8377
A társaságot a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-09-711491 számon tartja nyilván.

