
ESKÜVŐI HELYSZÍN 
KISOKOS



Az esküvőszervezés egyik első, ha nem legelső 

lépése a számotokra tökéletes helyszín megtalálása. 

Ebben igyekszünk egy kicsit segítségetekre lenni 

kedvenc helyszíneink ajánlásával, valamint a lentiek-

ben összeállítottunk egy checklistet számotokra, 

amelyeket érdemes figyelembe venni a megfelelő 

helyszín kiválasztásakor.

Jó keresgélést kívánunk!

KEDVES 
JEGYESPÁR!
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Almalomb 

Babérliget Kúria 

Villa Bogart

Bencze Birtok

Pegazus

Káli Art Inn

Liszkay Kúria

Terazza Bistrobar

Kreinbacher Birtok

5ház Birtok

+52 Event and GastroHall 

Haraszthy Birtok

Lósi Major

Sorg Villa

Hotel Botanica

Nomád Hotel
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V O W F U L LY

K E D V E N C E K



Mekkora létszám befogadására alkalmas a helyszín? 
Van-e erre a létszámra elegendő bútorzat vagy szükség 
van bérlésre?

Mit tartalmaz pontosan a helyszín bérleti díj?

A helyszín részéről lesz-e valaki jelen az esküvő alatt, akihez 
bármilyen felmerülő probléma, kérdés esetén fordulhattok?

Szabadtéri helyszín esetén van-e B opció rossz időjárás 
esetére?

Mennyire exkluzív a helyszín? Van lehetőség zártkörűsí-
tésre vagy más vendégek is lesznek rajtatok kívül?

MILYEN SZEMPONTOK ALAPJÁN VÁLASSZUNK?

HELYSZÍN
CHECKLIST

Van(nak)-e és ha igen akkor mely szolgáltatás(ok) kizáróla-
gos(ak)?

Mennyire passzol a helyszín az általatok elképzelt stílushoz, 
programokhoz? Van-e lehetőség a szertartást is helyben tartani?

Milyen állapotban van a helyszín? Mennyire szükséges dekorál-
ni? 

Megközelíthetőség (milyen távolságra esik a vendégek 
többségének lakóhelyétől, van-e oda szervezett közleke-
dés, van-e elegendő szállás a közelben, hol tudnak parkolni 
a vendégek)

Vannak-e a helyszínen elérhető dekorációs elemek?

Milyen a helyszín felszereltsége? Van-e beépített fény- és hang-
technika?

Van-e a létszámhoz elegendő mosdó és milyen az állapotuk?

Dátum: milyen szabad dátumokon elérhetőek a kinézett helyszí-
nek?

Érdemes ismeretségi körben, fórumokon utánanézni, hogy 
milyen korábbi tapasztalatok vannak a helyszínnel!



Ha úgy érzitek egyedül nem tudtok megbirkózni 

a helyszín kereséssel, szívesen segítünk, keressetek minket bátran!

SEGÍTSÉGRE 
VAN 

SZÜKSÉGETEK?

Email cím: yes@vowfully.hu    Telefonszám: +36 30 484 57 46      Insta, Facebook: @vowfullywedding


