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Helyszín
Lokáció: 
Mátra Kemping Sástó területe (Mátrafü-
red és Mátraháza között helyezkedik el a 
Sás-tó partján)

Rendezvény helyszíne:
• Beltéren: 110 főig 
200 m2-es rendezvénytermünkben
• Kültéren: rendezvénysátorban 200 főig
(május 1. és november 1. között)

Időpont
Egy napos: 
Délelőtti vagy délutáni érkezéssel, vendég-
várással, koraesti ceremóniával, díszva-
csorával, zenés-táncos mulatság hajnalig.

Két napos:
1. nap: délutáni érkezés vendégvárással, 

este borkóstoló borospincénkben (egy-
szerre 50-60 fő befogadására alkalmas)

2. nap: reggeli, igény szerint szervezett 
félnapos program (násznépnek kirán-
dulás a Sás-tó körül vagy az Oxygen Ad-
renalin Parkban), könnyű ebéd, koraes-
ti ceremónia, díszvacsora, zenés-táncos 
mulatság hajnalig

A rendezvény hajnali 3 óráig tartható, ezt 
követően hosszabbítási díjat számolunk 
fel.

Klasszikus esküvői csomagunk megeleveníti és valóra váltja mindazt, amiről minden 
kislány álmodik: hófehérben úszó asztalok és székek, elegáns dekoráció, lufikoszorú, 
tengernyi virág, pezsgővel koccintó násznép, zenekar, emeletes torta, és mindez egy 
gyönyörű erdei környezetben, madárcsicsergéssel, kacsákkal, erdőillattal a Sás-tó part-
ján.  Az erdővel körülvett Mátra Kempig Sástó tökéletes helyszínt biztosít egy meghitt 
és bensőséges ceremóniához, rejtve a kíváncsi szempárok elől.

Klasszikus csomag



Szállás
A Mátra Kemping Sástó**** teljes területének bérlése – szállás a Sástó Hotel*** lakosz-
tályaiban, standard földszinti és tetőtéri szobáiban, illetve kiemelt és standard fahá-
zakban.
• Késői svédasztalos reggeli (a reggeli pontos ideje megbeszélés alapján)
• Korlátlan wellness használat (https://sastohotel.hu/wellness)
• Késői kijelentkezés (előzetes egyeztetés alapján)
• Ifjú párnak Hotel Lakosztály vagy Faház Plusz extrákkal (dekoráció, bekészítések: 

pezsgő / csokoládé / rózsaszirom / csokor, egyéb kérések) előzetes egyeztetés alap-
ján

A bérelt helyszín egyéb szolgáltatásai
• Hotel földszinti és emeleti konferencia terme (60 és 100 m2)
• Wellness részleg és Sóbarlang
• Játékterem (2 darts, 2 billiárd asztal, 2 cso-csó, 1 ping-pong asztal)
• Borospince
• Játszótér
• Kültéri épített nagyszínpad
• Étterem tóra néző terasszal (reggeli helyszíne)



Esküvői catering egyedi árajánlat alapján 
(minta menüsor)

Vendégváró érkezéskor: 
pezsgő, pogácsa, aprósütemény / hidegtál (minifasírt, sonkatekercs, franciasaláta stb.)

Svédasztalos vagy tányérszervizes vacsora klasszikus ételekkel 
(50 fő felett csak tányérszervizes kiszolgálást tudunk biztosítani.)
• Leves: húsleves majd főtt hús savanyúval, tormával, kenyérrel
• Főétel: sültes tálak: rántott hús, rántott sajt, rántott zöldségek, cigánypecsenye, na-

túr sülthús, rizs, steak burgonya, párolt zöldségek, friss saláta
• Savanyúság
• Éjszakai vacsora: töltött káposzta
• 6 vagy 8 órás alkoholos vagy alkoholmentes italcsomag: egyedi árajánlat alapján
• Italbehozatal megegyezés szerint
• Sütemények behozatalára van lehetőség
• Vegetáriánus, vegán illetve ételérzékenyek számára speciális menü kérhető előzetes 

egyeztetés alapján egyedi áron

Ár
Jelentős kedvezmények az alábbiak szerint: 
• Elő és utószezonban (Október 15-től Május 1-ig) tartott esküvő (a kiemelt időszakok 

kivételével)
• Hétköznapokon (vasárnaptól csütörtökig) további kedvezmények
• Ugyanakkor ebben az időszakban területünk csak korlátozott létszámú (maximum 

110 fő) esküvők tartására alkalmas a beltéri rendezvényhelyszín behatárolt kapaci-
tása miatt.

Pontos árakért és ajánlatért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!
 
Elérhetőségünk: 
email cím: rendezveny@matrakemping.hu
telefonszám: +36 30 415 4899



Egyéb szolgáltatások egyedi árajánlat alapján
• Anyakönyvvezetői ceremónia: ceremónia a kemping területén, a Sás-tó partján, vagy 

egyik szigetén 
• Hangtechnika és technikusi segédlet
• Klasszikus esküvői dekoráció
• Rendezvénysátor bérlése
• Kinti bútorok bérlése (székek, asztalok, padok) nagyobb létszámú (100 fölötti) kül-

téri esküvő esetén
• Borkóstoló saját borospincénkben (egyszerre maximum 50-60 fő befogadására al-

kalmas)
• Vőfély felkérése
• Rendezvényfotós bérlése
• Transzfer lebonyolítása
• Szelfigép bérlése
• Greenbox fotózás megszervezése
• Egyedi vendégváró ajándékok beszerzése helyi termelőktől (helyi borok, lekvárok, 

Sástó illatzsák, mézeskalács stb.)
• Green wedding esküvő megszervezése a fenntarthatóság szellemében
• Esküvői torta beszerzése

További extrák
• Bringóhintó kölcsönzés
• Mátra Libegő használata
• Libegős fotózás szervezése
• Oxygen Adrenalin Park használata, igény esetén csoportkísérő biztosítása
 



Helyszín
Lokáció: 
Mátra Kemping Sástó területe 
(Mátrafüred és Mátraháza között helyezkedik el a Sás-tó partján)

Rendezvény helyszíne:
• Beltéren: 110 főig 
200 m2-es rendezvénytermünkben
• Kültéren: rendezvénysátorban 200 főig
(május 1. és november 1. között)

Időpont
Egy napos: 
Délelőtti vagy délutáni érkezéssel, vendégvárással, koraesti ceremóniával, díszvacsorá-
val, zenés-táncos mulatság hajnalig

Hagyományőrző csomag

Hagyományőrző csomagunkat azon ér-
deklődőknek ajánljuk, akik igazi vidéki 
lagzira, de ugyanakkor egy színvonalas 
rendezvényre vágynak. Nem mindennapi 
csomagunkban a hagyományokat, a vidék 
hangulatát elevenítjük meg a dekoráció-
val és a hagyományos házias ízvilágával. 
Igény esetén a hangulatot biztosító vő-
fényről, a megfelelő zenéről, táncos zenés 
programokról is gondoskodunk. Mindent 
megteszünk a felhőtlen mulatság érdeké-
ben, amit a násznép még évek múltán is 
emlegetni fog.



Két napos:
1.  nap: délutáni érkezés vendégvárással (falusi hidegtál), este borvacsora borkóstoló 

borospincénkben (egyszerre 50-60 fő befogadására alkalmas) vagy kemencés sütés 
(kenyérlángos, kürtőskalács, lepény)

2. nap: reggeli, igény szerint szervezett félnapos program (násznépnek kirándulás Sás-
tón / népi játékok), könnyű ebéd, koraesti ceremónia, díszvacsora, zenés-táncos mu-
latság hajnalig

A rendezvény hajnali 3 óráig tartható, ezt követően hosszabbítási díjat számolunk fel! 

Szállás
A Mátra Kemping Sástó**** teljes területének bérlése – szállás a Sástó Hotel*** lakosz-
tályaiban, standard földszinti és tetőtéri szobáiban, illetve kiemelt és standard fahá-
zakban.
• Késői svédasztalos reggeli (a reggeli pontos ideje megbeszélés alapján)
• Korlátlan wellness használat (https://sastohotel.hu/wellness)
• Késői kijelentkezés (előzetes egyeztetés alapján)
• Ifjú párnak Hotel Lakosztály vagy Faház Plusz extrákkal (dekoráció, bekészítések: 

pezsgő / csokoládé / rózsaszirom / csokor, egyéb kérések) előzetes egyeztetés alap-
ján

A bérelt helyszín egyéb szolgáltatásai
• Hotel földszinti és emeleti konferencia terme (60 és 100 m2)
• Wellness részleg és Sóbarlang
• Játékterem (2 darts, 2 billiárd asztal, 2 cso-csó, 1 ping-pong asztal)
• Borospince
• Játszótér
• Kültéri épített nagyszínpad
• Étterem tóra néző terasszal (reggeli helyszíne)



Esküvői catering egyedi árajánlat alapján 
(minta menüsor)

Vendégváró érkezéskor: 
étel: kürtőskalács / kenyérlángos / tepertőspogácsa / lépény
ital: pálinka/bor

Svédasztalos vagy menüsoros vacsora hagyományos házias ételekkel                                                           
(50 fő felett csak tányérszervizes kiszolgálást tudunk biztosítani)
• leves: bográcsgulyás / palócleves
• főétel: vörösboros vadpörkölt galuskával, mátrai borzas, juhtúrós sztrapacska, ser-

téstarja, sültek, kacsasült lilakáposztával és hagymás törtkrumplival
•  savanyúság: csalamádé
• Éjszakai vacsora: töltött káposzta/falusi hidegtál: tepertő, kolbász, császárszalonna, 

friss kerti zöldségekkel, helyben kemencében sült parasztkenyérrel
• 6 vagy 8 órás alkoholos vagy alkoholmentes italcsomag: egyedi árajánlat alapján
• Italbehozatal megegyezés szerint
• Sütemények behozatalára van lehetőség
• Vegetáriánus, vegán, illetve ételérzékenyek számára speciális menü kérhető előze-

tes egyeztetés alapján egyedi áron



Ár
Jelentős kedvezmények az alábbiak szerint: 
• Elő és utószezonban (Október 15-től Május 1-ig) tartott esküvő (a kiemelt időszakok 

kivételével)
• Hétköznapokon (vasárnaptól csütörtökig) további kedvezmények
• Ugyanakkor ebben az időszakban területünk csak korlátozott létszámú (max 110 

fő) esküvők tartására alkalmas a beltéri rendezvényhelyszín behatárolt kapacitása 
miatt.

Pontos árakért és ajánlatért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Elérhetőségünk: 
email cím: rendezveny@matrakemping.hu
telefonszám: +36 30 415 4899



Egyéb szolgáltatások egyedi árajánlat alapján
• Anyakönyvvezetői ceremónia: ceremónia a kemping területén, a Sás-tó partján, vagy 

egyik szigetén 
• Hangtechnika és technikusi segédlet
• Vidéki stílusú dekoráció
• Rendezvénysátor bérlése
• Kinti bútorok bérlése (székek, asztalok, padok) nagyobb létszámú (100 fölötti) kül-

téri esküvő esetén
• Borkóstoló saját borospincénkben (egyszerre maximum 50-60 fő befogadására al-

kalmas)
• Vőfély felkérése
• Rendezvényfotós bérlése
• Egyedi vendégváró ajándékok beszerzése helyi termelőktől (helyi borok, lekvárok, 

Sástó illatzsák, mézeskalács stb.)
• Esküvői torta beszerzése
• Népzenekar meghívása
• Kedvcsináló néptánc műsor majd táncház élőzenével
• Fába vésett jegyesi örök emlék
• Látványsütés (melyhez szakembert biztosítunk): disznó nyárson; kenyérlángos-, 

Mátrai lepény- vagy kürtőskalács sütés épített kemencénkben; bográcsozás
• Transzfer lebonyolítása
• Szelfigép bérlése
• Greenbox fotózás megszervezése
• Green wedding esküvő megszervezése a fenntarthatóság szellemében

További extrák
• Bringóhintó kölcsönzés
• Mátra Libegő használata
• Mátra Libegős fotózás szervezése
• Oxygen Adrenalin Park használata, igény esetén csoportkísérő biztosítása



Erdei exkluzív csomag

Erdei exkluzív csomagunkat azok számára 
ajánljuk, akik szeretik az egyediséget, mer-
nek nagyban gondolkodni és szeretnének 
kitűnni az esküvők sablonos tengeréből. 
Az esküvő erdei tematikára épül, kezdve 
a dekorációtól, a vendégváró ajándékokon 
keresztül egészen a kivitelezésig (ceremó-
nia a Sás-tó egyik szigetén, további prog-
ramok a réten). Igény esetén partnerek 
vagyunk zöld esküvő szervezésében is a 
fenntarthatóság szellemében. Továbbá er-
dei csomagunkat olyan pároknak ajánljuk, 
akik nagyra becsülik a természet értékeit 
és szépségét, és szeretnék ezt a különleges 
napot egy madárcsicsergéssel, tiszta le-
vegővel, erdőillattal gazdagított gyönyörű 
erdei környezetben, a lenyűgöző csillagos 
ég alatt, a Sás-tó partján megünnepelni.  
Az erdővel körülvett Mátra Kemping Sástó 
tökéletes zárt és privát helyszínt biztosít 
egy meghitt ceremóniához és egy exkluzív 
rendezvényhez, rejtve a kíváncsi szempá-
rok elől.

Szállás maximum 100 főig.

Helyszín
Lokáció: 
Mátra Kemping Sástó területe 
(Mátrafüred és Mátraháza között helyezkedik el a Sás-tó partján)

Rendezvény helyszíne:
• Beltéren: 110 főig 
200 m2-es rendezvénytermünkben
• Kültéren: rendezvénysátorban 200 főig
(május 1. és november 1. között)



Időpont
Egy napos: 
Délelőtti vagy délutáni érkezéssel, vendégvárás, koraesti ceremónia, díszvacsora, ze-
nés-táncos mulatság hajnalig.

Két napos:
1. nap: délutáni érkezés vendégvárással, este borkóstoló borospincénkben (egyszerre 

maximum 50-60 fő befogadására alkalmas) / esti piknik (lampionok, pokróc, akusz-
tikus élőzene) / grill party

2. nap: reggeli, igény szerint szervezett félnapos program (násznépnek kirándulás Sás-
tón vagy az Oxygen Adrenalin Parkban), könnyű ebéd, koraesti ceremónia, díszva-
csora, zenés-táncos mulatság hajnalig

A rendezvény hajnali 3 óráig tartható, ezt követően hosszabbítási díjat számolunk fel!

Szállás
A Mátra Kemping Sástó**** teljes területének bérlése – szállás a Sástó Hotel*** lakosz-
tályaiban, standard földszinti és tetőtéri szobáiban, illetve magasabb kategóriás fahá-
zainkban (kizárólag Május 1. és Október 15. között).
• Késői svédasztalos reggeli (a reggeli pontos ideje megbeszélés alapján)
• Korlátlan wellness használat (https://sastohotel.hu/wellness)
• Késői kijelentkezés (előzetes egyeztetés alapján)
• Ifjú párnak Hotel Lakosztály vagy Faház Plusz extrákkal (dekoráció, bekészítések: 

pezsgő / csokoládé / rózsaszirom / csokor, egyéb kérések) előzetes egyeztetés alap-
ján

A bérelt helyszín egyéb szolgáltatásai
• Hotel földszinti és emeleti konferencia terme (60 és 100 m2)
• Wellness részleg és Sóbarlang
• Játékterem (2 darts, 2 billiárd asztal, 2 cso-csó, 1 ping-pong asztal)
• Borospince
• Játszótér
• Kültéri épített nagyszínpad
• Étterem tóra néző terasszal (reggeli helyszíne)



Esküvői catering egyedi árajánlat alapján 
(minta menüsor)

Vendégváró érkezéskor: 
étel: fánk fal, miniszendvicsek (több fajta)
ital: Aperol Spritz

Svédasztalos vagy menüs vacsora különleges ízekkel 
(50 felett csak tányérszervizes kiszolgálást tudunk biztosítani)

• leves: tejszínes tárkonyos vadragu leves
• főétel: vegyestálak: őszibarackos töltött jércemell, sült kacsacomb pezsgős párolt-

káposztával, hagymás törtburgonya, hercegnőburgonya, idény jellegű Orly zöldség, 
séf kedvence töltöttkaraj (sonka, kolbász, sajt, lilahagyma, paradicsom kakukkfüves 
ízvilággal)

• savanyúság
• Éjszakai vacsora: grill party / kézműves hamburger steak burgonyával
• 6 vagy 8 órás alkoholos vagy alkoholmentes italcsomag: egyedi árajánlat alapján
• Italbehozatal megegyezés szerint
• Sütemények behozatalára van lehetőség
• Vegetáriánus, vegán, illetve ételérzékenyek számára speciális menü kérhető előze-

tes egyeztetés alapján egyedi áron



Ár
Jelentős kedvezmények az alábbiak szerint: 
• Elő és utószezonban (Október 15-től Május 1-ig) tartott esküvő (a kiemelt időszakok 

kivételével)
• Hétköznapokon (vasárnaptól csütörtökig) további kedvezmények
• Ugyanakkor ebben az időszakban területünk csak korlátozott létszámú (maximum 

110 fő) esküvők tartására alkalmas a beltéri rendezvényhelyszín behatárolt kapaci-
tása miatt.

Pontos árakért és ajánlatért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Elérhetőségünk: 
email cím: rendezveny@matrakemping.hu
telefonszám: +36 30 415 4899



Egyéb szolgáltatások igény esetén felár ellenében
• Anyakönyvvezetői ceremónia: ceremónia a kemping területén, a Sás-tó partján, vagy 

egyik szigetén 
• Hangtechnika és technikusi segédlet
• Rendezvénysátor bérlése
• Kinti bútorok bérlése (székek, asztalok, padok) nagyobb létszámú (100 fölötti) kül-

téri esküvő esetén
• Borkóstoló saját borospincénkben (egyszerre maximum 50-60 fő befogadására al-

kalmas)
• Vőfély felkérése
• Rendezvényfotós bérlése
• Egyedi vendégváró ajándékok beszerzése helyi termelőktől (helyi borok, lekvárok, 

Sástó illatzsák, mézeskalács stb.)
• Esküvői torta beszerzése
• Fába vésett jegyesi örök emlék
• Látványsütés (melyhez szakembert biztosítunk): disznó nyárson; kenyérlángos-, 

Mátrai lepény- vagy kürtőskalács sütés épített kemencénkben; bográcsozás
• Transzfer lebonyolítása
• Szelfigép bérlése
• Greenbox fotózás megszervezése
• Green wedding esküvő megszervezése a fenntarthatóság szellemében
• Öko ültetőkártya (levél/kő)
• Farönk ,,vendégkönyv”

További extrák

• Bringóhintó kölcsönzés
• Mátra Libegő használata
• Mátra Libegős fotózás szervezése
• Oxygen Adrenalin Park használata, 

igény esetén csoportkísérő biztosítása



A fent felsorolt csomagok tartalma igény szerint bizonyos mértékig módo-
síthatók! Egyedi igényeivel, kéréseivel és pontos árajánlatért kérjük vegye 
fel velünk a kapcsolatot!

Az információk tájékoztató jellegűek, konkrét ajánlatot csak személyes vi-
zit és tárgyalás után tudunk adni. Ennek oka, hogy a helyszínen számtalan 
új ötlet, programlehetőség, illetve kérdés merülhet fel. Továbbá célunk, 
hogy a rendezvény zökkenőmentes és sikeres legyen, amihez területünk 
és szolgáltatásaink komplexitása miatt nélkülözhetetlen a hely ismerete.

Elő- és utószezonban (Október 15. és Április 31. között) áraink kedvezőb-
bek! Pontos árakért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Elérhetőségünk: 
email cím: rendezveny@matrakemping.hu

telefonszám: +36 30 415 4899


