
 
 

 

 

Poroke in poročna potovanja  

v regiji Železne županije 

Da naj ne bo ta velik dan samo minljiv trenutek! 

 

 

CILJNA SKUPINA PAKETA: Ta skupina so domanji mladi med 20 in 40 let starosti. Ker 

ponujamo več stilov in cen, zato je tudi ciljsna skupina je velika. Lokacijo izbere par, tako je naša 

ponudba namenjana njim, preko njih se lahko paket proda. 

 

Organizirajte svojo poroko v regiji Železne županije!  

Smo zbrali en venec naših predlogov, ki se zelo razlikujejo med 

sabo po razpoloženju. Izberite si takšnega, ki je primeren vašemu 

stilu in denarnici! Naj bo vaša poroka eno potovanje, pojdite stran 

od doma, prinesite svojo družino in prijatelje na eno čarobno 

lokacijo, kjer vse govori o vas! 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Napoved, da naj ne bo vaša poroka samo minljiv trenutek…! Zanesljivo 

ste že mislili na to, da kako dolgo se treba pripravljati in kako veliko denarja 

stane, da organizirate poroko in sam dogodek kako hitro mini. Poroka je 

skoraj samo en trenutek , ki je zelo pomemben, ampak velikokrat nimamo 

časa, da bi pripravili in doživeli v bohotnosti, dostojno. Ampak če je 

dogodek dobro organiziran in Vi ste v središču potem to lahko postane 

enkratno doživetje. Kako je to mogoče? Rešitev je enostavna, namesto 

poldnevnega drvenja doživite poroko, kot trajajoč dogodek, mogoče 2 

tedna dolgo doživetje! Razdelimo na štiri dele ta praznični čas. Dogodek 

se že začne s tem, da vam predlagamo, da izberete lokacijo, poskusite 

izbran meni, poskusite sobo, ki ste si jo izbrali, spoznajte se z osebjem, ki 

bo na vašo pomoč medtem dogodkom. Ta postopek je zelo pomemben 

in pomirljiv, ker odkriža se skrbi in s pomočjo tega se lahko znebite stresa 

ter se spoznate s težavami, napakami za katere imate še čas, da jih 

popravite. En teden pred poroko Vi in vaša družina prispete na lokacijo 

prvi. Takrat počivate in pozabite vsakdanje probleme, se ukvarjate eden z 

drugim in dobite okus kakšen bo ta dogodek ter se napolnite z energijo in 

se polepšate, da bi bili v najboljši formi v tem pomembnem trenutku 

življenja. Tretji postopek je dan poroke, obred ter svatba. Če poroke ne 

organizirate doma, na svojem naselju že s tem dvigujete čin dogodka, saj 

gosti, ki ste jih povabili počastijo vas s tem, da odpotujejo na lokacijo, ki 

ste si jo vi izbrali. Ne pozabite, da poroka bo samo takrat res enkratno 

doživetje če se ukvarjate s seboj ne pa z ugodnostjo gostov. To bo za nji 

eno potovanje, kjer jih čaka še mnogo doživetij poleg vaše poroke. Za nji 



 
 

 

bo ostala vaša poroka v zavesti, kot eno nepozabno doživetje in en lep 

izlet. 

Po poroki se veliko parov  odloči – res, da velikokrat samo zaradi navade, 

da sledijo druge – za eno dolgo, sporno potovanje daleč od doma v eno 

neznano državo, kjer ne vejo kaj jih čaka, kakšna doživetja, jedi in 

prenočišče. Ampak je mogoče, da si izberete eno drugo možnost, da 

ostanete na isti lokaciji, kjer je bila svatba ali se preselite na drugo 

prenočišče v bližini potem lahko preživite intimno in sproščeno vašo 

poročno potovanje. Če tudi Vi hočete presenetiti svatbene starše potem 

najboljša odločitev je, če tudi oni podaljšajo tamkašnjo bivanje za nekaj 

dni, da se odpočijejo in se tudi lahko bolj spoznate. 

 

PREDLAGAN TERMIN PAKETA: celo leto ter v sezoni porok, to se pravi od sredine poletja 

do sredine oktobra.  

TRAJANJE PAKETA:  

3 dni 2 noči (par in njihova družina prispejo, da testirajo lokacijo, ki so si izbrali)  

7 dni 6noči (to je termin pred poroko, ki je namenjen počivanju za par in za njihovo družino) 1 

dan 1 noč ( sam dogodek, hrana in prenočišče za celo skupino)  

7 dni 6noči poročno potovanje za par. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

NASELJA IN DESTINACIJE, KI SE JIH DOTAKNETE V OKVIRU PAKETA: 

Dvorni hotel v Szelesteju:  

Szeleste je eno majhno naselje v Železni županiji. Če sanjate res o mirnem, zaupnem 

razpoloženju je to najboljša odločitev za vašo poroko. Na koncu vasi je arboret za katerim se 

skriva dvor, ki je romantičnega sloga in je odlična lokacija za organizacijo vaše poroke. V dvornem 

hotelu so izmislili ponudbo »medeni dnevi« za pare, ki vsebuje Superior apartmaj, neomejeno 

uporabo termala in med časom, ko jeste prinesejo v sobo šampanjec in sadje. Dvorni hotel 

prevzame vlogo cele organizacije, če hočete, z obredom na lokaciji, sestavljenjem menija, 

orkestrom, prevozom oseb, dekoracijo, fotografom, ognjemetom in če hočete z all-inclusive 

zauživanjem pijač. Med počivanjem termalno vodo zdravilišča, ki jo najdemo nekaj sto metrov dalje 

ali si lahko ogledamo mesto Szombathely v bližini, kjer nas čaka kopališče, kulturni spomeniki, 

dvori in muzeji. Od naselja Szeleste je tudi samo nekaj kilometrov Sárvár. Mlad par lahko doživi 

prve dneve v zakonski zvezi v Spirit Hotelu s petimi zvezdicami. 

Szentgottárd (Monošter)   

Kdo želi res moderno in ekstravagantno okolje zanj bo najboljša lokacija Gotth 'Art Hotel. 

Hotel se je specializiral za konferenčne dogodke, ampak je na razpolago tudi za Spa in kopanje. 

Lokacijo lahko izkoriščate s ponudbami restavracije ali brez tega. Konferenčna dvorana se da 

preurediti ter vse tehnične in elektronistčne ponudbe so dane. Medtem, ko smo tu, si lahko 

ogledamo zaklade Monoštra  ali pa si ogledamo v bližini mesto Körmend, Őrség, Güssing v Avstriji 

ali gremo na izlet v slikovito Slovenijo , v zdravilišče Therme 3000 v Moravskih Toplicah ali v 

Mursko Soboto, kjer si lahko ogledamo tudi tamkašnji grad. Kdor namerava iti na daljši izlet si 

lahko ogleda tudi grad v Lendavi. Če se vrnemo proti Monoštru, v severno smer, bo naša pot peljala 

skozi Őrség. To je res prijetna lokacija. Naredimo mnogo slik in tudi prosimo druge naj naredijo 

slike o novih poročencih. Tu so ljudje zelo prijazni, kot turisti, tako domačini. 



 
 

 

 

Dvorna hotela Új-Ebergényi in Ó-Ebergényi  

Vasszécsény je tako srečno naselje, da ima dva velika dvora, ki so nam na voljo, da lahko tam 

organiziramo naš dogodek. Vredno je pogledati obe lokaciji. Lahko tako organiziramo dogodek, 

da imata obe lokaciji vlogo. Ena je lahko naše prenočišče medtem, ko v drugem dvoru pa poteka 

dogodek. Med dvema stavbama je majhno razdalje tako, da to pot lahko naredimo skupaj s svatbo. 

Oba dvora imata velik park, ki sta odlični lokaciji za elemente med dogodkom, ki se nahajajo zunaj. 

Če je dobro vreme je priložnost za zunanji obred in tudi za zunanjo svatbo. Ponujajo vam 

prenočišče in hrano tudi. Če želite sedečo postrežbo je priložnost za spejem do 150 ljudi. 

  

Dopustniško naselje Novákfalva v Velemu  

Pri podnožju gore Kőszegi se nahaja vas Velem in v sosedstvu njega najdemo dopustniško naselje 

Novákfalva. Velem je čisto in tiho naselje, klimatsko zdravilišče, ki ima svež in čist zrak ter 

pokrajina, ki jo vidimo je lepa, zelena. Samo dopustniško naselje vsebuje 50 apartmajev, ima 

180 prostorov in v primeru sedeče postrežbe poskrbi za 120 ljudi. Med časom, ko ste tukaj, si lahko 

ogledate naravne zaklade Kőszegi-hegységa ali greste na izlet v Kőszeg, kjer najdete grad in še druge 

kulturne spomenike. Drugi dan lahko gremo na izlet v grad Lockenhaus, ki se nahaja v bližini ter 

nekaj kilometrov dalje v grad Bernstein (Borostyánkő). To sta romatična mesta, kjer se sreča 

kultura. Grad Borostyánkő deluje, kot hotel to je lahko specialna lokacija našega poročnega 

potovanja, saj je to zgodovinska stavba, kjer se je rodil grof Almássy. 

 

 



 
 

 

Dvorni hotel v naselju Sitke  

Prijeten dvorni hotel ponuja lokacijo za dogodek in sprejema 50-100 ljudi in vse to za nizko ceno. 

Od prenočišča najdemo kapelo, kjer je tudi priložnost za organizacijo obreda. Medtem, ko smo 

tukaj, lahko uživamo tudi v kopališču a Sárváru, saj med dvema naseljema je samo nekaj kilometrov. 

Tu imamo priložnost za rekreacijo in zabavo v termalu, gradu, arboretu ter v pustolovskem parku.  

Őrség, Őrimagyarósd: gostišče Őrség  

Őrség priporočamo tistim, ki želijo imeti klasično pokrajinsko poroko. Tu ima glavno vlogo 

zlatorumena kokošja juha, pörkölt iz divjadi in cmoki (dödölle). Tukaj uporabijo gostitelji za 

osnovni material samo svoje jedi  ali izdelke, ki so proizvirani v Őrségu, tako ne le da so jedi zelo 

zdravi, ampak tudi zelo okusni. Gostišče ima svojo kuhinjo z  restavracijo za 60 oseb in še teraso 

za 40 oseb. V kmečki hiši, apartmajih in v studio sobah imajo mesto za 70 ljudi. Okoli te zgradbe 

najdemo gozdove in travnike. Če smo že v Őrségu lahko gremo na izlet v Körmend, kjer najdemo 

grajski dvorec, v Monošter, na grad v Güssingu ter v Slovenijo v Mursko Soboto, kjer si lahko 

ogledamo bel grajski dvorec.  

Dvor Villa Dolce Vita, Táplánszentkereszt  

Dvor, ki je bil pred kratkim obnovljen je arhitekturna posebnost. Očara prihajajoče s svojo 

romantiko in formo ne pa z velikostjo.  

Nekaj metrov od dvora najdemo eno umetno jezero s tereso iz lesa, ki zveča prijetnost te lokacije. 

Če želite sedečo postrežbo na to imate priložnost za 150 ljudi v veliki dvorani, za 100 ljudi v srednje 

veliki dvorani, za 50 ljudi v majhni dvorani, če pa želite stoječo postrežbo pa vam nudimo hrano 

za 100 ljudi na terasi s streho.  



 
 

 

Bükfürdő  

Hoteli s štirimi zvezdicami v Bükfürdőju + restavracija term 

Restavracija term: to najdete direktno pri vhodu zdravilišča, je samostojna restavracija, ki je 

primerna za opravljanje porok. Na poletnih večerih zabavajo gledalce s šramli partijem, pesmami, 

opereto, degustacijo vina in s plesom. 

Hotel Karamell je primerna lokacija za opravljanje porok ter za prenočišče tudi. Hotel ima eno 

izdajo iz katere lahko dobite ideje ali si izberete vabilo, dekoracijo, šopek, meni, svata ali celo torto. 

Hotel je fleksibilen, tako tudi sprejemajo vaše posebne želje, ideje. Dodatna priložnost je Kristály 

stolp v bližini in iz najvišje točke doživljajskega parka lahko kričite vaš da, naj ga sliši cel svet. Je 

vam všeč? Potem povejte na to da! 

V bližini je mesto Kőszeg, kjer najdemo gradove ter Lockenhaus in Bernstein, ki nam ponujata 

odlično zabavo. Grajski dvorec Brenstein (Borostyánkő) nam ponuja tudi prenočišče, kjer se splača 

preživeti eno- eno noč, saj stavba ima posebno preteklost, tu se je rodil grof Almássy, ki je imel 

pustolovsko življenje.  


