
                                       

 

 
 

Esküvők és nászutak a Vas megyei régióban 

Hogy a nagy nap, ne csak egy múló pillanat legyen! 

 

CSOMAG CÉLCSOPORTJA: A célcsoport hazai fiatal korosztály 20 és 40 éves kor között. Az 
ajánlott több stílusú és árfekvésű, emiatt célcsoport is széles réteget érint. A helyszínt maga a pár 
választja ki, így az ajánlat nekik szól, rajtuk keresztül értékesíthető a csomag.  
 

 

CSOMAG AJÁNLOTT IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM: Egész évben, jellemzően az 
esküvői szezon nyár közepétől, október közepéig jellemző. 
 

CSOMAG IDŐTARTAMA:  
3 nap 2 éj (a pár és a közvetlen családja a kiválasztott helyszín tesztelése)  
7 nap 6 éj (az esküvőt megelőző pihenési időszak, a pár és a közvetlen család számára)  
1 nap 1 éj (maga a rendezvény csoportos nagy létszámú étkezés és csoportos szállás)  
6 nap 7 éj az esküvőt követő nászút a pár számára. 
 

 

 

Rendezd meg esküvődet a vasi régióban! Csokorba szedtünk pár 

olyan javaslatot, melyek hangulata merőben eltér egymástól. 

Válassz saját stílusodnak és pénztárcádnak megfelelően! Legyen 

az esküvőd egy igazi utazás, mozdulj ki otthonról, vidd el 

családodat és barátaidat egy varázslatos helyre, ahol minden 

rólatok szól! 



                                       

 

 

Tipp, hogy az esküvő ne csak egy elillanó pillanat legyen…!  

 

Biztos megfordult már a fejetekben, hogy a sok szervezés és költség, 

amivel egy esküvő megszervezése jár, aránytalanul rövid idő alatt elillan. 

Az esküvő szinte csak egy pillanat, mely igen fontos, de gyakran nincs 

idő rá felkészülni és megélni azt teljes pompájában és méltóságában. 

Azonban ha jól meg van szervezve az esemény, melynek a 

központjában Ti vagytok, akkor igazán maradandó élménnyé tud válni. 

Hogyan lehetséges ez? 

Egyszerű a megoldás a félnapos rohanás helyett éljétek meg az esküvőt 

egy hosszantartó, akár két hetes élményfolyamként!  

Négy részre osztjuk ezt az ünnepi időszakot.  

Az esemény tulajdonképpen már azzal megkezdődik, hogy azt javasoljuk, 

látogassátok meg a kiválasztott helyszínt, kóstoljátok meg a kiválasztott 

menüsort, próbáljátok ki a kiválasztott szobát, ismerkedjetek meg a 

személyzettel, aki ki fog szolgálni benneteket a nagy esemény közepette.  



                                       

 

 

Fontos és megnyugtató ez a lépés, mely sok kételyt eloszlat, sok stresszt 

levesz majd a vállatokról és az esetlegesen felmerülő hibákat is felszínre 

hozza, melyen még lesz időtök javítani.  

Az esküvőt megelőző héten Ti és a közvetlen család érkezik meg 

elsőként a helyszínre. Ekkor kipihenitek a hétköznapok fáradalmait, 

ráhangolódtok egymásra és az eseményre, feltöltődtök és megszépültök, 

hogy a legjobb arcotokat tudjátok mutatni az élet e kiemelkedő 

jelentőségű pillanatában.  

A harmadik lépés maga az esküvő napja, a szertartással és a 

lakodalommal. Ha esküvődet nem helyben, saját városodban rendezed, 

már azzal is emeled annak rangját, hogy meghívott vendégeid 

megtisztelnek azzal, hogy elutaznak az általad választott helyszínre.  

Ne feledd, hogy esküvő igazán akkor lesz jó élmény, ha valóban minden 

rólatok szól és nem a vendégsereg kényelméről!  

 

 



                                       

 

 

 

Kirándulás lesz ez számukra, ahol sok élmény várja őket  

az esküvőtökön túl. Számukra jó élményként és egy kellemes 

kirándulásként fog megmaradni esküvőtök emléke. 

Az esküvő után sokan azt választják - igaz gyakran csak megszokásból, 

követve mások példáját - hogy hosszú, fárasztó utazásba kezdenek egy 

távoli országba, ahol bizonytalan élmények, szállások és ételek várják 

őket. Azonban ha nem mentek messze, ott maradtok akár a lagzi 

helyszínén, akár a környék egyéb ajánlott helyszínek egyikére átköltöztök, 

valóban pihentető és meghitt vidéki nászútban lehet részetek.  

Ha Ti is örömet akartok szerezni az örömszülőknek, lepjétek meg Őket 

pár nap további itt tartózkodással, ahol kipihenhetik az esküvő 

fáradalmait, megismerhetik egymást közelebbről. 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

 

 

 

CSOMAG ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK ÉS DESZTINÁCIÓK:  

 

 

Szelestei kastélyszálló  

 Szeleste egy parányi település Vas megyében. Ha igazi, nyugalmas, meghitt hangulatú, 

háborítatlan esküvőről álmodsz, itt jó helyre leltél. A falu szélén az arborétum fái között 

megbújó romantikus stílusú kastély kitűnő helyszín az esküvő megrendezésére. A kastélyszálló a 

pároknak kialakított „mézes napok” csomagajánlattal is kedveskedik, mely Superior lakosztály, 

korlátlan gyógyfürdő használatot, étkezéskor gyümölcs és pezsgő bekészítést jelent a szobában. A 

kastélyszálló vállalja az esküvők teljes szervezését és lebonyolítását, helyszíni szertartással, 

menüsor összeállításával, zenekarral, személyszállítással, dekorációval, fotóssal, tűzijátékkal, és 

akár all-inclusive italfogyasztással. A pihenés közben élvezhetjük a pár száz méterre található 

gyógyfürdő termál vízét, de ellátogathatunk a közeli Szombathelyre is, ahol fürdő, műemlékek, 

kastélyok, múzeumok egész sora vár minket. Szelestétől Sárvár is csak pár kilométer. Az ifjú pár 

eltöltheti házasságának első napjait akár az 5 csillagos sárvári Spirit Hotelben is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

 

 

 

 

Szentgotthárd   

Aki igazán modern és extravagáns környezetre vágyik, azok számára jó helyszín lesz a 

Gotth ’Art Hotel. Szálloda kifejezetten konferencia rendezvények megtartására is 

specializálódott, de  Spa és fürdőrészleg is rendelkezésre áll. A helyszín éttermi szolgáltatásokkal, 

illetve akár éttermi szolgáltatás nélkül is igénybe vezető. A konferencia termek rugalmasan 

méretezhetőek és átalakíthatóak, minden technikai és elektronikai kínálat adott. Az itt 

tartózkodásunk során megtekinthetőek Szentgotthárd városának értékei, továbbá a közeli 

Körmend, az Őrség, az ausztriai Güssing nagyszerű helyei, de kirándulást tehetünk a festői 

szépségű Szlovéniába, a Maravske Toplicei Therme 3000 Gyógyfürdőbe, vagy a szomszédos 

Muraszombatra, annak kastélyához is. Aki hosszabb kirándulást is tervez, az megtekintheti az 

innen már közel eső Lendva várát is. Amennyiben visszafelé haladunk északi irányba 

Szentgotthárd felé, az Őrségen keresztül vezet az utunk. Kedves hely, megannyi apró helyszínnel. 

Fótózkodjunk sokat, kérjünk meg másikat, fotózzanak le egy újdonsült párt! A helyiek és a 

turisták is barátságosak erre felé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

 

 

 

Új-Ebergényi és Ó-Ebergényi kastélyszállók   

Vasszécseny oly szerencsés kistelepülés, ahol két jelentős méretű, több szintes kastély is 

rendelkezésünkre áll rendezvényünk lebonyolítására. Érdemes mindkét helyszínt 

megtekinteni. Akár úgy is szervezhetjük a rendezvényt, hogy mindkét kastélyt érintjük. Szállásunk 

és rezidenciánk lehet az egyik, míg a rendezvény helyszíne lehet a másik kastélyban. A két épület 

közötti rövid táv, akár a násznéppel együtt, kellemes, közös sétával is megtehető. Mindkét kastély 

körül jelentős méretű őspark terül el, kitűnő külső helyszínt nyújtva külső rendezvény elemekhez. 

Jó idő esetén a parkban is van lehetőség szertartás, akár lakodalom megtartására. Szállás és 

étkezési lehetőség egyaránt rendelkezésre áll a rendezvény lebonyolításához. Ültetett kiszolgálás 

esetén 150 fő étkezési lehetősége biztosított. 

 

Novákfalva üdülőfalu Velem   

A Kőszegi-hegység lábánál elterülő falu Velem szomszédságában található Novákfalva üdülőfalu. 

Velem tiszta és csendes település klimatikus gyógyhely, melynek levegője kristálytiszta, 

az elénk táruló táj összefüggően üde zöld. Maga az üdülő falu 50 apartman házból áll, 180 

férőhellyel rendelkezik, ültetett kiszolgálás esetén 120 ember látható vendégül. Az itt eltöltött 

pihenés során a Kőszegi-hegység megannyi természeti kincse megtekinthető és szép kirándulás 

tehető a közeli Kőszeg városában, ahol a váron kívül további műemlékek sora várja a látogatókat. 

Egy újabb napon kirándulást tehetünk a közeli Lockenhaus várába, valamint az ettől pár 

kilométerre található Bernstein (Borostyánkő) várába is. Romantikus helyek ezek, ahol a 

kultúra lakozik. A Borostyánkő vár hotelként üzemel, nászutunk egy igazán különleges helyszíne 

lehet e történelmi épület, melyben hajdan a híres Almássy gróf született. 



                                       

 

 

 

Sitkei kastélyszálló  

A hangulatos kastélyszálló nem magas árfekvésben kínál, akár 50-100 fő részére is alkalmas 

rendezvény helyszínt Sitke település szélén. A kastélytól alig pár száz méterre található 

kápolnában is lehetőség van a ceremónia megtartására. Az itt eltöltött pihenés közben élvezhetjük 

a sárvári fürdőváros szolgáltatásait is, mivel alig pár kilométer választja el a két települést. A 

sárvári gyógyfürdő, a vár, az arborétum, kalandpark megannyi szórakozási és feltöltődési 

lehetőséget kínál számunkra.  

 

 

Őrség, Őrimagyarósd: Őrség vendégház  

Az Őrség, mint esküvői helyszín azok számára javasolt, akik a klasszikus vidéki esküvőt 

szeretnének megvalósítani. Itt a gyöngyöző, aranysárga tyúkhúslevesé, a vadpörköltté és 

a galuskáé (dödölle) a főszerep. Az ételek alapanyagául a helyi vendéglátók szinte kizárólag 

saját maguk, vagy legalábbis az Őrségben termelt alapanyagokat használnak fel, így az ételek nem 

csak egészségesek, hanem különösen jó ízűek is. A vendégház saját konyhával rendelkezik, 60 hős 

étteremmel, 40 fős terasszal. Az parasztházban, az apartmanokban és a stúdió szobákban mintegy 

70 fő szállásolható el. Az épületeket rét és erdős területek veszik körül. Az Őrség megannyi 

látványosságán túl kirándulást tehetünk a közeli körmendi várkastélyhoz, Szentgotthárdra, 

Güssing várához, valamint a közeli szlovéniai Muraszombathoz és különleges fehér 

várkastélyához.  

 

 

 



                                       

 

 

 

Villa Dolce Vita kastély, Táplánszentkereszt  

A frissen felújított kastély igazi építészei különlegesség a maga nemében. Nem méreteivel, 

hanem összetett külső formavilágával, bájos romantikájával kápráztatja el az ideérkezőket.  

A kastélytól pár méterre kis mesterséges tó, faterasz fokozza a hangulatot. Ültetett kiszolgálás 

esetén a nagyteremben 150, a közepes teremben 100, a kisteremben 50, állófogadás esetén fedett 

teraszon 100 ember étkeztetése biztosított.  

 

Bükfürdő  

Bükfürdő 4 csillagos szállodái + Fürdő étterem  

Fürdő étterem: közvetlen a gyógyfürdő bejárata mellett található, önálló étterem, mely 

kifejezetten alkalmas esküvői rendezvények lebonyolítására. Nyári estéken az étterem sramli 

partival, nóta- és operett-esttel, borkóstolókkal és tánczenével szórakoztatja közönségét.  

A Hotel Karamell szállásként és rendezvény helyszínként is kitűnően alkalmas az esküvő 

lebonyolítására. A szálloda saját készítésű esküvői kiadványából lehet ötleteket meríteni, lehet 

választani meghívót, dekorációt, esküvői csokrot, menüsort, vőfélyt, vagy akár tortát. A Hotel 

rugalmasan, nagy szakértelemmel igazodik az egyedi igényeinkhez. Extra lehetőségként a közeli 

Kristály torony, kalandpark legfelső szintjéről is világgá lehet kiabálni a boldogító igent. Tetszik? 

Hát mondj rá igent! 

A közeli Kőszeg, Lockenhaus és Bernstein várai kitűnő és tartalmas szórakozást nyújthatnak 

számunkra az itt tartózkodás során. A Bernstein (Borostyánkő) várkastélya szállásként is 

működik, érdemes eltölteni egy-egy éjszakát a különleges múltú épületben, ahol a kalandos életű 

Almássy gróf született (róla formázták meg a híres Angol beteg főszereplőjét). 


