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https://www.facebook.com/okoparkszarvasko/


Laza, kalandvágyó, életvidám
pár vagytok, akik szabadon és

természet közeli módon
szeretnétek ünnepelni életetek

legfontosabb napját?
Akkor a zöldesküvő illetve a

rusztikus esküvőt Nektek
ajánljuk.

Bohókás stílus, vidámság,
sokszínűség és játékosság,

"Dolce Vita" életérzés, piknik
hangulat, melyhez minden

ideális az
Öko-Parkban.

ZÖLD ESKÜVŐ, 
PIKNIK HANGULATBAN

ESKÜVŐI TANÁCSADÁS 

Hasznos tanácsok az előkészületekhez

Menü összeállítási tanácsok 

Szolgáltatók kiválasztásában való

közreműködés

Esküvői forgatókönyv összeállítása

Bankettvezetői felügyelet

ESKÜVŐI SZOLGÁLTATÁSAINK

padok 
asztalok
boldogságkapu 
hangosítás

Polgári szertartás a tóparton

Egyházi szertartás
Szarvaskői Katolikus templomban

VENDÉGVÁRÁS

Sós- és aprósütemények, saláták,

gyümölcstálak, szendvicsek, falatkák, sajtok,

kencék, édességek és fogadó italok a Ti

igényeitek és pénztárcátok alapján

összeállítva.

 

EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK

CSAK AZ ÖKO-PARKBAN!!
GRILL-BBQ látványsütés (ZuzmÓ!)
Specialty kávé catering (KAPPU)
Kisüzemi sör opciók (Reketye)
Pillecukor sütés gyerekeknek

KERTI JÁTÉKOK, KALANDPARK
MIKROBUSZOS TRANSZFER

SZERTARTÁS

http://jotekonyser.hu/


Az Öko-Park Panzió és
Rendezvényközpont, 

Egertől mindössze 9 km-re, a
Bükki Nemzeti Park ölelésében,
hazánk egyik legszebb fekvésű

településén, Szarvaskőben
található.

A fél hektáron elterülő
kutyabarát létesítmény egy Zöld
Szálloda minősítésű 13 szobás

panzióval és 30 nm-es
apartmannal, kalandparkkal,

grillterasszal, 
fajátszótérrel, 

 130 nm-es tóparti fedett
rendezvénytérrel és

BOLDOG SZERETETTEL 
várja az idelátogatókat.

ESKÜVŐTÖK
HELYSZÍNE

SZÁLLÁSHELY HELYBEN 

Panzióban 26 főt tudunk kényelmesen
elszállásolni, 2-3 ágyas allergénmentes,
biomatracos szobáinkban, illetve 30 nm-es
panorámás apartmanunkban, svédasztalos
reggelivel. További szállásigény esetén
Vendégeik elhelyezése, a Szarvaskőben
található vendégházakban is biztosítható.

ZÖLD ESKÜVŐTÖK MESÉS HELYSZÍNE 

KÜLTÉRI CEREMÓNA HELYSZÍN
Páratlanul szép környezetben, 5 000 nm-es  
füvesített parkban fogadhattok örök
hűséget egymásnak, a szarvaskői Várhegy
lábánál kis tavunk, a vízesés  és a szökőkút
tőszomszédságában.

TÓPARTI FEDETT RENDEZVÉNYTÉR

150 nm-es fedett, saját konyhával
rendelkező, fedett, 3 oldalról zárt
tóparti rendezvényterünk, az Öko-Park
egyik ékessége, melyben 90 főig tudunk
természetközeli helyszínt biztosítani
különböző rendezvények, esküvők
lebonyolítására.

SPA, FÜRDŐDÉZSÁK, MEDENCE

Folyamatban lévő teljes megújulásunk
keretében nemcsak szobáink és szállodánk
közös terei kaptak új arculatot, de további
szolgáltatásokkal is bővítjük létesítményünk
kínálatát. Kültéri pezsgőfürdő, spa részleg
és fürdődézsák is többek között helyet
kapnak kínálatunkban.


