CE Plaza Hotel ****
ESKÜVŐ
Legyenek formabontók, mondják ki a „boldogító igen”-t HÉTKÖZNAP (vasárnap-csütörtök)!
Ez esetben 5 % kedvezményt biztosítunk a végszámla összegéből.
A gyönyörű ünnephez tökéletes helyszín illik, mi ebben tudunk Önöknek segítséget nyújtani.
Szállodánk örömmel biztosít helyszínt esküvők, eljegyzések, családi rendezvények számára.
Tartsa esküvőjét gyönyörű, stílusosan kialakított 4*-os Wellness szállodánkban!
Álmodják meg az esküvő minden részletét, és Mi megvalósítjuk azt!
Csapatunk az esküvő megrendezésének minden mozzanatában tud segítséget nyújtani, legyen szó a fotós, a
vőfély vagy a zenekar kiválasztásában. Legyen bármilyen kívánságuk, azt a tőlünk telhető legnagyobb
odafigyeléssel valósítjuk meg.
Ingyenesen biztosítunk:
- helyszín
- hófehér asztalterítők, szettek
- hófehér székszoknyák, masnival
- polgári szertartás helyszíne
- segítségnyújtás a virágos, cukrászda, zenekar, dekoratőr, vőfély sbt kiválasztásában
A siófoki CE Plaza Hotel**** nagy szeretettel várja vendégeit a belvárosban, de mégis csendes, zöldövezeti
környezetben, könnyű sétára a Balaton parttól, a megújult Fő tértől, a bevásárlási és szórakozási
lehetőségektől.
A felejthetetlen esküvő lebonyolításához szállodánk 6 különböző méretű és alakú teremmel rendelkezik,
melyek egyaránt alkalmasak kisebb vagy nagyobb létszámú rendezvények lebonyolítására 16-tól a 180 főig.

CE PLAZA TERMEK
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Terület (m )
Magasság (m)
U-alak (fő)
Széksoros (fő)
Iskolapados (fő)
Bord (fő)
Állófogadás (fő)
Körasztalos (fő)

Diamante
223
3,4
60
180
120
100
120
100

Opalina
75
2,5
25
57
44
35
44
35

Topazio
55
2,5
20
36
36
25
36
25

Opalina+Topazio
130
2,5
25
60
40
30
80
70

Amatista
40
2,5
14
30
24
20
24
20

Rubino
33
2,5
16
16
16
20
35
16

Zafiro
33
2,5
16
16
16
20
35
16

Klimatizált termeink minden igényt kielégítő technikával felszereltek, természetes fény és árnyékolás is
lehetséges. Rendelkezésre áll színpad, illetve igény szerint technikai felszerelést és támogatást is tudunk
biztosítani.
Rendelkezésre állnak kör és éttermi asztalok, kényelmes székek, valamint korlátozott számban (kb. 120 db)
fehér színű székszoknya és masni (térítésmentesen).
Terembérleti díj előzetes egyeztetés alapján, létszámától függően kerül megállapításra.
Szállás, ellátás és terem együttes foglalása esetén terembérleti díjat nem számolunk fel.
CE PLAZA GASZTRONÓMIA
Különböző típusú és tartalmú menüajánlatokat kínálunk, de séfünk természetesen minden igényüket teljesíti.
Állítsák össze kívánságaik alapján esküvői menüjüket.
Ételallergiával küzdő Vendégek részére előzetes egyeztetés alapján, speciális étkezést biztosítunk.
Szervírozás: tányérszerviz, tálas, vagy svédasztalos.
Menü 1.

Menü 2.

Menü 3.

Leves: újházy tyúkhúsleves metélt vagy csigatésztával, zöldségekkel
6 000 Ft / fő
Főétel: vörösboros marhapörkölt tarhonyával
Sültes tál: mustáros-rózsaborsos tarja, baconba tekert csirkemell, natúr borda
tejszínes gombamártással, pulyka Cordon Bleu, rántott gombafej
Köretek: zöldséges rizs, hasábburgonya, párolt zöldségek
Öntetek: fokhagymás-tejfölös mártás, sajtmártás, kapros joghurt
Saláták: paradicsomsaláta, uborkasaláta csemegeuborka
Éjszakai svédasztal: töltött káposzta, vacsoramenüben szereplő sültek, saláták
Leves: tyúkhúsleves metélt vagy csigatésztával, zöldségekkel
5 500 Ft / fő
Főétel: borzas pulykamell, rántott sertésborda, rántott gombafej, sült
csirkecomb, Fogadósné töltött dagadója, vadpörkölt
Köretek: rizs, petrezselymes burgonya, sült burgonya, krokett
Saláták: friss vegyes saláta, csemegeuborka, ecetes almapaprika
Éjszakai svédasztal: töltött káposzta, vacsoramenüben szereplő sültek, saláták
Leves: újházy tyúkhúsleves (főtt hús, zöldségek külön)
5 000 Ft / fő
Főétel: sertés Cordon Bleu, rántott gombafej, cigánypecsenye, gödöllői töltött
csirkecomb (zsemle, csirkemáj, petrezselyem, vöröshagyma), szarvas pörkölt
Köretek: sült burgonya, rizibizi, sós burgonya
Saláta: friss vegyes saláta
Éjszakai svédasztal: töltött káposzta, vacsoramenüben szereplő sültek, francia
saláta, görög saláta

Vendégváró falatok 800 Ft / fő-től (sajtkoktél, Tapas válogatás: házi ajvár, padlizsánkrém, sajt paté- pirítóssal,
rukkola házi sonkába göngyölve, mini szendvicsek).
Desszertválogatás 500 Ft / fő-től.
Menü és italcsomag együttes rendelése esetén vendégváró sütemény, illetve esküvői édes és sós
sütemények behozhatók (nyilatkozattal).
A Carafe Borbár az ódon borospincék hangulatát idézi modern formában, mely egyedi, formabontó
rendezvényhelyszínként is szolgálhat.
CE PLAZA ITALCSOMAG
Alkoholmentes Szénsavas és mentes üdítő, rostos üdítő, kávé, tea, szénsavas és mentes
italcsomag
ásványvíz. *ajándék 1 pohár pezsgő/fő Welcome Drink vagy ceremónia
utáni koccintás
Alkoholos
Szénsavas és mentes üdítő, rostos üdítő, kávé, tea, szénsavas és mentes
italcsomag
ásványvíz, csapolt sör, ház bora. *ajándék 1 pohár pezsgő/fő Welcome
Drink vagy ceremónia utáni koccintás
Alkoholos
Szénsavas és mentes üdítő, rostos üdítő, kávé, tea, szénsavas és mentes
italcsomag
ásványvíz, csapolt sör, ház bora, rövid italok (Vilmos, Jägermeister,
prémium
Unicum, Johnny Walker, Bailey’s, Vodka, Gin), alkoholmentes koktélok,
limonádék. *ajándék 1 pohár pezsgő/fő Welcome Drink vagy ceremónia
utáni koccintás

3 600 Ft/4 óra
6 400 Ft/8 óra
4 900 Ft/4 óra
8 900 Ft/8 óra
7 900 Ft/4 óra
13 900Ft/8 óra

Kérésre további italcsomag variációk is rendelhetők.
Alkoholos, 8 órás italcsomag megrendelése esetén, származást igazoló számlával, tanúsítvánnyal ital
behozható (pl. pálinka, pezsgő).
CE PLAZA KÉNYELEM
91 szoba és apartmanok biztosítják a kényelmet az alábbi felszereltséggel:
 egyedileg szabályozható klímaberendezés
 SAT-TV, telefon
 íróasztal
 minibár
 korlátlan szélessávú internet elérhetőség
 laptop méretű széf
 kád vagy zuhanyzó masszás zuhanyfejjel
 hajszárító, sminktükör, törölköző, fürdőköpeny
Szállás kétágyas elhelyezéssel
Szállás egyágyas elhelyezéssel

7 000 Ft / fő / éj
9 000 Ft / fő / éj

Az ár a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
 Szállás a választott szobatípusban
 Coral Wellness Központ teljes körű használata
 Ingyenes parkolási lehetőség a szálloda parkolójában, illetve mélygarázsában
 Korlátlan internet hozzáférés
 ÁFA
A szobaár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza, mely 400 Ft/fő/éj, 18 felett fizetendő.
Bőséges svédasztalos reggeli rendelhető hideg és meleg ételekkel saláta és gyümölcs bárral, péksütemény
különlegességekkel 2 400 Ft / fő.
Igény esetén „morzsaparti” reggeli, ez esetben a lakodalomból megmaradt ételek, sütemények kerülnek
szervírozásra svédasztalon. Azon felüli fogyasztás térítés ellenében.

CE PLAZA WELLNESS
Coral Wellness központunk teljes kikapcsolódást nyújt konferenciákat, tréningeket követően:
élménymedence változatos zuhanykülönlegességekkel és élmény elemekkel, pezsgőfürdő, finn-, bio- és
infraszaunák, gőzkabin segíti az ellazulást egy fárasztó nap után. De akár egy kényeztető, lazító masszázs
igénybevételére is lehetőség van. Igény esetén hosszított nyitva tartással.

Gyermekkedvezmény:
- 0-6 éves korig 100 % (egy gyermek szülőkkel egy szobában)
- 6-12 év között (2. gyermek esetén is 0-12 éves korig) 50 % kedvezmény
- 12 éves kor felett felnőtt ár érvényes
Felmerülő kérés, kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre.
Forduljanak hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Romhányi Judit
Corporate & Event Sales Manager

CE Plaza Hotel****
H-8600-Siófok, Somogyi Bacsó B. u. 18/B
Tel.: 06-30/245-5897
E-mail: judit.romhanyi@cehotels.hu

