
Esküvő brossúra 
Anna Grand Hotel**** Wine & Vital
Ipoly Residence****  - Executive Hotel Suites 









Vendégvárás és boldogító igen az Anna-bálok helyszínén, a 
balatonfüredi Anna Grand Hotel évszázados falai között

A régi-új kövekből gyúrt balatonfüredi Anna Grand Hotel más, 
mint mások. 
Műemlék épületként kiemelkedik Balatonfüred szálláshely 
kínálatából és ahogy minden jó helynek van története, úgy az 

Anna Grand Hotel is magán hordozza az elmúlt 200 év történelmi 
eseményeit.

A négycsillagos Anna Grand Hotel Balatonfüred történelmi 
belvárosában, a Balaton-parttól 150 méterre, egyedülálló 
lehetőséget kínál a „Nagy Nap” megrendezésére. A hotel 100 
különböző típusú és méretű szobája a több, mint 200 éves 
klasszicista stílusú épület falai között biztosítja vendégeink 
kényelmét.

Az Anna Grand Hotel étterme és kapcsolódó árkádsora kitűnő 
helyszíne nagyszabású esküvői fogadásoknak, vacsoráknak. 
A 200 éves műemlék épületben található bálterem és az 
alatta elhelyezkedő patinás étteremben 200-200 fős ültetett 
fogadásokra van lehetőség. Tavasztól őszig az árkádsorral, 
teraszokkal együtt kapacitásunk akár 500 főre bővülhet.
 

ANNA GRAND HOTEL 





Exkluzív, családias balatonfüredi esküvőjének helyszíne az Ipoly 
Residence Executive Hotel Suites
 
A főépülettől 100 méterre található háromszintes, 
akadálymentesített Ipoly Residence szárnyunk hat prémium 
szobájával és nyolc – részben teraszos-, lakosztályával.
Az Ipoly Residence szárny a diszkrét luxus érzését kelti egy 
120 éves eklektikus műemlék épületben, a Tagore sétányhoz 
kapcsolódva, a Balaton-parttól 50 méterre. 
 
Kihasználva a szálloda egyedi adottságait, a víz közeli, 
csendes, nyugodt, exkluzív környezetet, a helyszín tökéletes 
harmonikusságát, az Ipoly Residence ideális helyszín egy maximum 
40 fős nyugodt, intim hangulatú esküvő megrendezésére.

IPOLY RESIDENCE 
Executive Hotel Suites 





Akár egy családias esküvői ebédet vagy egy nagyszabású partyt képzel el, kültéri és beltéri helyszíneinket 
az Ön elképzelésére alakítjuk, legyen szó akár a bálteremről, étteremről, teraszokról, akár a különálló 
Ipoly Residence épületről. Szállodánk nagy tapasztalattal rendelkező kollégái biztosítják az esküvő 
professzionális szervezését és lebonyolítását az ajánlatkéréstől az esküvő napjáig.

Az Anna Grand Hotel és az Ipoly Residence többféle látványos, történelmi helyszínt kínál az Önök 
balatonfüredi esküvőjére, legyen szó fogadásról, ceremóniáról, fotózásról, családias vagy nagyszabású 
eseményről.
 
Örömmel biztosítunk helyszínt a ceremóniákra, kül- és beltéren egyaránt. Ideális lehet a szálloda 
díszkertje, terasza, bálterme. Kérjük, egyházi ceremóniák esetén az illetékes felekezettel, polgári 
szertartások lebonyolítása esetén az illetékes Polgármesteri Hivatallal szíveskedjenek felvenni a 
kapcsolatot.
 
A ceremóniát megelőzően a vendégek fogadására a következő helyszíneket javasoljuk:
· Árkádsor
· Grillterasz 
· Mediterrán belső udvar
 
Esküvői ebédre, fogadásra a következő helyszíneinket ajánljuk:
· Bálterem: ültetéstől függően 150 – 200 fő befogadására alkalmas 
· Étterem: tánctérrel együtt 150 fő befogadására alkalmas
· Árkádsor: étteremmel összevonható, közvetlen kertkapcsolattal a szálloda díszkertjére – 100 fő 
ültetésére alkalmas 
· Fehér Ipoly étterem: 40 fő befogadására alkalmas (Ipoly Residence)
· Guardian terem: 35 fő befogadására alkalmas (Ipoly Residence)
 
 
Esküvőszervezőnk javaslatokat tesz a helyszínre, menüsorra, lebonyolításra, Önöknek csak ki kell 
választani, ami leginkább megfelel az elképzeléseknek.

HELYSZÍNEK 





Az Anna Grand Hotel és az Ipoly Residence örömmel biztosít 
továbbá helyszínt leánybúcsúra, próbavacsorára, esküvő 
utáni brunch-ra és egyéb kapcsolódó eseményekre is. Az 
esküvő szállóvendégeinek a tartózkodás alatt rengeteg 
programlehetőséget kínálunk a pihentető masszázsoktól a 
bowlingon, borkóstoláson át a vitorlázásig.

•Zenekar
•Dekoratőr
•Virágdíszítés
•Fotográfus
•Ceremóniamester / Vőfély
•Nosztalgia vonat
•Autóbérlés
•Tolmács
•Babysitter

PROGRAMOK

SZOLGÁLTATÁSOK



Esküvők részére minimum 10 szoba foglalása esetén 
kedvezményes szobaárakat biztosítunk. A szobák az érkezés 
napján 15 órától állnak rendelkezésre, elutazás napján pedig 10 
óráig kérjük átadni.
Az Anna Grand Hotelben és az Ipoly Residence-ben összesen 
114 szoba és lakosztály található, melyek 250 fő kényelmes 
elszállásolását biztosítják.

Minden vasárnaptól csütörtökig tartandó, minimum 80 fős esküvő 
esetén szállodánk 5 szobát gratis biztosít a násznép részére.

SZÁLLODÁNK AJÁNDÉKA 
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A parkolásról 4 szintes garázsunkban és kültéri parkolóinkban 
összesen 180 gépkocsi elhelyezésére van lehetőség térítés 
ellenében. 
Kültéri parkolóban: 1 200 Ft / autó / nap
Teremgarázsban: 1 800 Ft / autó / nap

A polgári ceremónia lebonyolítható szállodánk díszkertjében, 
vagy mediterrán udvarunkon, mellyel kapcsolatosan kérjük, 
vegyék fel a kapcsolatot az illetékes Polgármesteri Hivatal 
Anyakönyvvezetőjével. (Tel: 06 87 581 231). 

Esti rendezvény esetében a terem az esküvő napján 14:00 órától 
áll rendelkezésre és az esküvő másnapján 8:00 óráig kérjük átadni.
A menük ára minden esetben tartalmazza a terembérleti 
díjat, valamint szállodánk által nyújtott részleges dekorációt 
(asztalszoknya, asztali futó, székszoknya, szék masni, textil 
szalvéta). A székmasnit, illetve asztali futók óarany és pezsgő 
színben tudjuk biztosítani. A terem berendezése minden esetben 
körasztalokkal történik, kivételt képezhet a főasztal, melynek 
létszámát a későbbiekben egyeztetjük.

PARKOLÁS 

POLGÁRI CEREMÓNIA

RENDEZVÉNYTEREM



sales@annagrandhotel.hu
www.annagrandhotel.hu
8230 Balatonfüred, Gyógy Tér 1.
+ 36 87 581 200 


