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2014-ben nyitotta meg kapuit az Arcanum Hotel amely még az 90-es évek végén még a Dugovics Titusz laktanya névre hallgatott.
Nevének kitalálása nem véletlen, az arcanum egy latin eredetű szó mely titkot, rejtélyt jelent, régen a test és lélek gyógyítására és megújulására
használták ezt a kifejezést.
A belsőépítészeti tervezés során kiemelt hangsúlyt kapott az elegancia és a harmónia megteremtése, prémium alapanyagok és különleges megoldások
felhasználásával. Ez az exkluzív és minőségi környezet kitűnő helyszíne lehet nagyszabású és kisebb esküvői fogadások megtartására. Mára az Arcanum
Hotel egy több hektáros parkkal várja pihenni és ünnepelni vágyó vendégeit Békéscsaba külvárosában.

Szállodánk éttermének kialakításakor fontos figyelmet és szerepet kapott a frissességre való törekvés, a mai trendek
figyelembe vétele és a hagyományok ápolása. Elegáns éttermünkben 86 főt tudunk kényelmesen leültetni oszlopos
ültetéssel, 90-120 vendég elhelyezése – részben szeparált légtérben – az étterem két légkondicionált szárnyában
megoldható.
Amennyiben hagyományos helyszínt keres, a szálloda épületétől különálló, látványkonyhával felszerelt Grill – ház
biztosít lehetőséget mely 50 fő befogadására alkalmas. Kisebb nyári szertartásokra kiváló választás lehet parkra néző
teraszunk.

A kihelyezett polgári ceremónia lebonyolítására tökéletes helyszínként szolgál szállodánk kápolnája, mely egy meghitt
szertartásra ad lehetőséget. Az anyakönyvvezetővel való egyeztetésben szívesen segítünk, egy személyes találkozóval
egybekötve.
Kisebb családi összejövetelekre, vagy éppen kreatív fotózásra kiváló választás lehet szállodánk 400 négyzetméteres
tetőterasza melyről kiváló kilátás nyílik szállodánk teljes parkjára.

A vendégek részére az érkezést követően egy fogadás megrendezését
ajánljuk, melynek ideális helyszíne lehet szállodánk bárral felszerelt
terasza.
Nagyon divatos és ünnepélyessé teszi az esküvőt egy közös pezsgős
koccintás, mely történhet akár a fogadás alatt, akár a szertartás után is,
közös gratuláció formájában, melyben a vendégek köszönthetik az Ifjú
Párt.
A vendégek részére fehér abrosszal díszített koktélasztalokat helyezünk ki
székekkel szállodánk teraszára.
Szállodánk a rendezvényeken, vendégeink tökéletes kényelme érdekében
az italok felszolgálását mindig a saját készletéből oldja meg,
természetesen a megrendelő igényeihez minden tekintetben igazodva.
Egy esküvő megszervezése során lényeges kérdés a menü összeállítása,
ezért tapasztalt csapatunk segítséget nyújt ebben is. Személyre szabott
étel, és italkínálatot biztosítunk a pároknak, ezzel is megkönnyítve
döntésüket.
A kiválasztott italok aztán felkerülnének a menükártyára, melyben
tájékoztatjuk a vendégeket az ünnepi vacsora kínálatáról.

Az Arcanum Hotel 22 elegánsan kialakított szobájában és 2 lakosztályában összesen 58 férőhely áll rendelkezésre. A vendégek elhelyezését 12 Standard szobában, 7
Superior szobában, 3 kétlégterű Deluxe szobában, illetve 2 Lakosztályban tudjuk biztosítani.
Vendégeik kényelme valamint jó hangulata a legfőbb cél, így térítésmentesen biztosítjuk a korai bejelentkezés és késői kijelentkezés lehetőségét, melynek időpontja
egységesen 12 óra.
Amennyiben Szállodánkban kerül megrendezésre a „Nagy nap” a kedves Pár és vendégeik részére kizárólagosságot biztosítunk a hotel egész területére, a szertartás, illetve a
rendezvény teljes időtartama alatt.
20 db szoba foglalása esetén, az Arcanum elnöki lakosztállyal kedveskedünk az ifjú párnak.

Szállodánkban 2015 óta szervezünk esküvőket. Az évek alatt alkalmunk nyílt a város és a
megye legkiválóbb szolgáltatóival megismerkedni és együtt dolgozni. Ezekkel a
tapasztalatokkal felvértezve, nagyon szívesen segítünk az egyéb kiegészítő
szolgáltatások szervezésében is.
Az alábbi szolgáltatásokkal kapcsolatban tudunk segítségükre lenni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vőfély, ceremóniamester;
fotós, videós;
virág-és dekoráció;
fodrász, sminkes, műkörmös;
galambreptetés;
dj, zenekar, fénytechnika;
limuzin- vagy hintóbérlés;
cukrászat, csokoládészökőkút.

A szolgáltatókkal történő egyeztetést akár a szállodába is meg tudjuk szervezni, így
mindenképpen kényelmesebb és kézenfekvőbb lenne a megbeszélés.
Amennyibe szállodánkban kerül megrendezésre a „nagy nap” hotel teljes területén,
térítésmentesen nyílik lehetőség a kreatív fotózásra.

A hétvégén itt tartottuk az esküvőnket. Mondanom sem kell, hogy jobb választást
el sem tudtunk volna képzelni. A hely csodálatos volt, az ételek isteniek voltak.
Mi is és a vendégeink is elégedettek voltunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy az
igényeinknek megfelelően alakítottaktok mindent. Mindenki nagyon kedves és
segítőkész volt, köszönjük a munkátokat ez úton is! Jövőre ugyanekkor, ugyanitt,
hiszen párommal megbeszéltük, hogy minden évben elfogunk tölteni egy napot
az egyik lakosztályban, annyira jól éreztük magunkat.
Aki egy csodaszép, meghitt helyen szeretné tartani esküvőjét annak nyugodt
szívvel ajánlom az Arcanum Hotelt!

Nagyon szépen köszönjük, hogy életünk legcsodálatosabb napját nálatok
ünnepelhettük! Köszönjük azt a sok szeretetet, segítséget, törődést, amit tőletek
kaptunk! Az ünnepi vacsora, a szobák, lakosztályok mesébe illően tökéletesek
voltak. Hotel az igazi nagy szerelem ünneplését is maga romantikus hangulatába
adta vissza. Köszönjük nektek és a szálloda egész személyzetének, hogy ezt a
nagy napot Ti még szebbé tettétek számunkra! Kívánom minden párnak, hogy
csodálják és érezzék ezt a csodálatos érzést és ezt a sok szeretetet, segítséget
amit Mi.
Hiszen az Arcanum Hotelt Békés Megye legszebb és legszínvonalasabb esküvői
helyszínének mondhatom.
Köszönjük szépen!

+ 36 30 200 7070
info@arcanumhotel.hu
5600 Békéscsaba, Orosházi út 158.
GPS: 46°39’16.6”, 21°03’26.2”
www.arcanumhotel.hu

