
Bryllup i Budapest & Ungarn



Gratulerer med avgjørelsen!
Så var det endelig deres tur! Fantastisk! Gratulerer og uansett om dere velger Budapest 
eller andre destinasjoner; Lykke til med planleggingen og gjennomføringen av den store dagen! 

Om dere bestemmer dere for Budapest - har vi i Budapest.no knekt koden for hvordan man 
kan ha bryllup i Budapest (og Ungarn) og vi kan nå tilby dette til brudepar fra Norge, 
Sverige og Danmark. 
Ingen reisebyrå/eventplanleggere fundert i Norden har gjennomført flere bryllup enn oss 
her nede og fordelene er åpenbare: 
->  Vi bor og opererer i Budapest på daglig basis!
->  Vi kan bistå enten dere er 20 eller 200 gjester!
->  Vi har fingerspitzgeful og lokal knowhow på alt fra brudestrømpene til etter-festen!
->  Vi har flere referanser på gjennomførte bryllup i Budapest!

Vi holder oss naturlig i bakgrunn; Dette er deres dag, dvs dere bestemmer og vi gjør slik 
som dere ønsker.  En god basis er derfor at vi diskuterer og får rammer fra dere i forkant 
på hva dere ønsker. 

Vi er ukompliserte i diskusjoner og lytter like mye som vi gir gode råd. 
Ta kontakt med oss på telefon 73 10 97 50 eller via epost vk@budapest.no for informasjon 
om hva vi kan gjøre for deg. 

Igjen; Gratulerer med avgjørelsen. 



Om oss
Vi er et solid Norsk reisebyrå med garanti hos RGF (Reisegarnatifondet). Siden 2006 har 
vi bistått nordiske reisende som er på reise i Ungarn / Budapest, og vi bistår likegjerne 
2 kjærester på spaferie som fylkeskommuner fra Nord Sverige. 

Som nordisk snakker en del av våre ansatte svensk, norsk og dansk. Som lokal aktør
snakker våre øvrige selvsagt ungarsk, engelsk og andre språk. 
Vi er tilstede på en daglig basis og har kunder hver dag som vi bistår med store og 
små reiseopplevelser. 

Les mer om oss på budapest.no | budapest.nu | Budapest.dk | gotobudapest.com | 
budapestagency.com eller en av våre andre hjemmesider om Budapest. 





Hvor mye koster det?
Kostnader er alltid viktige og vi har forståelse for at pris er avgjørende for mange. 
Svaret er derimot enkelt: 
- Vi aner ikke hvor mye dette vil koste dere! 

Alt avhenger av hva dere ønsker, hvor dere ønsker det, når dere ønsker det, antall
gjester, retter til middag, drikke, underholdning, blomster, nattmat, transport, 
overnatting og sannsynligvis mange andre faktorer. 

Men vi kan si som følger: 
Vi har gjort bryllup med mye inkludert for 1000 kr pr person og vi har gjort bryllup
som kostet 5000 kr pr person. 

Vi jobber best om man er super ærlig å sier; Vi har xxxx antall kroner. Hva får vi til? 
Vi snur oss da rundt å skivser våre leverandører og gir konkrete forslag.

- Er man færre en 50 deltagere så kanskje man ikke skal sikte mot å leie en av de «store» 
attraksjonene, da blir leiepris pr person høy. Videre er det er «normalt» å la gjestene holde 
reise og overnatting selv. Konsentrer dere om «dagen» og bestem dere for omfang.

For å gjøre det hele enklere, har vi laget en liten liste på den kommende siden som det er
greit å tenke over. Svarer du på disse spørsmål, skal vi komme med et anslag slik at det 
er enklere for deg å ta en bestemmelse. 



Checkliste
1. Når planlegger dere brylluper? Dato / Måned / År.
2. Hvor mange gjester anslår dere kommer?  (+- 20 stk) 
3. Ønsker dere norsk vielse? Eller engelsk? 
4. Ønsker dere kirkelig vielse eller på et tilpasset/godt sted?
5. Ønsker dere «reception» i etterkant av vielse med champagne og saltsnacks?
6. Hvor mange retter ønsker dere under middagen? Hvilken drikke skal være inkludert?
    Foretrekker dere buffet eller tallerken servering?
7. Ønsker dere  underholdning / element under vielsen som pianospiller, kor, filion etc?
8. Ønsker dere bryllupsfest? Evt i samme lokale som middag? eller annet? 
9. Ønsker dere underholdning etter middag? Ballroom band? Dj? eget? 
10. Har dere, på nåværende tidspunkt, tanker på teknisk utstyr / kjøreplan?
11. har du noen ønsker om en bestemt Budapest lokalisering?
12. Trenger dere brudeklær, fotograf, video? (det er rimlig her nede!)
13. Trenger dere spesiell transfer før/etter vielse?
14. Trenger dere sminke, hår for brud?
15. Hvor mange barn under 12 år antar dere deltar? 
16. Har dere noe ønsker om optimalt budsjett som man skal holde seg innenfor?

Normalt holder det at vi får svar på 1,2,3,4,6,7,8,11,16 for å komme med et godt anslag - 
se om vi kan levere noe for dere. Vi kommer som regel med konkret oppsett, i detaljer med
forslag på konkrete arena og løsninger. 

 



Eksempel Slottsbryllup
Mange vil gifte seg på slott. Og her nede finnes det veldig mange flotte slott, og veldig
mange som i våre øyne IKKE egner seg for bryllup. De fleste ligger såpass langt fra 
Budapest at det er formålstjenelig og overnatte på slottet (eller nærliggende hotell - 
pensjonat om man ikke har rom nok.) 

Eksempel på slottsbryllup kan være som følger: 

- Overnatting i dobbeltrom med frokostbuffet for gjestene
- Basic bryllupsoppsett med «flower gate».
- 1 glass champagne etter vielse
- Lyd og teknikkproduksjon inkl fiolinspiller.
- 3-7 retters middag i flott ballroom inkl 3- 6 timers drikkepakke.
- Bryllupskake og kaffe
- Nattmat
- Alle leie kostander
- Transfer T/R fra hotell til vielse og videre til middag
- Leiekostander for vielse i slottshage samt «basic» oppsett for bryllup. 

- Tilrettelegging i forkant med påmelding, koordinering etter ønske!
- 3-5 personer fra vårt team som er med i forkant og under bryllupet! 
- Gratis bryllupsplanlegger som er tilstede/tilgjengelig fra NÅ til siste gjest går hjem!
- Gratis opphold - test - gjennomgang i forkant av bryllupet så vi blir kjente med hverandre

Ønsker du pris på dette - kom tilbake til oss med svar på «checkliste» spørsmålene! 

Hva man må ha i bakhodet: 

- Ikke alle slottshoteller har nok rom for større grupper!.
- Det ikke sikkert man har slottet alene
- Short drinks er ikke inkludert, her finnes det flere løsninger,  blant annet muligheter for 
   å «kjøpe ut bar». 



Noen foretrekker å gifte seg i Budapest, vi leier da ofte en flott hage, kapell, båt eller 
attraksjoner som egner seg for vielsen og fortsetter middag og festen i et av byens 
ballroom

Et eksempel kan være som følger 
- Vielse på fiskebastionen
- Basic bryllupsoppsett med «flower gate».
- 1 glass champagne etter vielse
- Lyd og teknikkproduksjon inkl fiolinspiller.
- 3-7 retters middag i flott ballroom inkl 3- 6 timers drikkepakke.
- Bryllupskake og kaffe
- Nattmat
- Alle leie kostander
- Transfer T/R fra hotell til vielse og videre til middag
- Leiekostander for lokalisering / hage samt «basic» oppsett for bryllup. 

- Tilrettelegging i forkant med påmelding, koordinering etter ønske!
- 3-5 personer fra vårt team som er med i forkant og under bryllupet! 
- Gratis bryllupsplanlegger som er tilstede/tilgjengelig fra NÅ til siste gjest går hjem!
- Gratis opphold - test - gjennomgang i forkant av bryllupet så vi blir kjente med hverandre

Ønsker du pris på dette - kom tilbake til oss med svar på «checkliste» spørsmålene! 

Hva man må ha i bakhodet: 

- Basic bryllupsoppsett inkluderer normalt stoler, tepper / dekke og utendør sermoni. 
  Innendørs / back up kan medføre extrakostander, alt etter hvor man gifter seg. 
  Normalt tilkommer ekstra blomster / pytning. 
- Short drinks er normalt ikke inkludert, her finnes det flere løsninger,  blant annet 
  muligheter for å «kjøpe ut bar».    

Eksempel på Budapestbryllup!



Derfor velger du oss!
Til syvende og sist handler det om kjemi. Både når man gifter seg og når man velger
hvem som skal hjelpe til å arrangere bryllup.

Du skal velge oss fordi vi er lette å samarbeide med. Fordi vi er på ditt lag og gjør som 
dere vil ha det. Og ikke minst fordi vi kan bryllup her nede.

Om du har stort eller lite budsjett, om du vil ha overdådige slott eller lavmælt stilfull 
bakhage, så har vi svaret. 
Vi har prester som kan vie dere. Vi har hotell så gjestene dine kan bo samlet og har nok 
ansatte til besørge at alle detaljer er under kontroll.
Vi gir 1 prosjektleder som følger dere, møter dere her nede og går gjennom alle deler 
så dere har full kontroll. Samme prosjektleder er med dere fra første til siste epost og 
selvsagt under hele arrangementet her nede

Men vi liker å ha kontroll på alt. Derfor legger vi ikke skjul på at litt av årsaken til at vi
gjør dette er at vi håper at vi blir valgt som leverandør av støttetjenster for dine gjester.
Vi kan i såmåte garantere deg at vi ALLTID er billigere på overnatting enn søkemotorene 
på internett, at bussene er på plass og har airconditon når dere reiser fra flyplassen. 
Sånne småting som folk biter seg merke i. 

Det meste av slike tjenester (og prisene) setter vi opp i forkant i samarbeid med deg, 
men vi ordner dette direkte med dine gjester så du slipper ubehaget  med å legge
kostandene på bryllupsgjestene. Ønsker du automatisk påmelding via en egen 
(privat) undeside på Budapest.no kan vi lage dette. Her finner vi rammen sammen. 

Kontakt oss i dag for en hyggelig prat! Vi gleder oss til å hjelpe deg! 



Derfor velger du oss!
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