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DRODZY PRZYSZLI
PAŃSTWO
MŁODZI,

Ślub jest jednym z najpiękniejszych
i najważniejszych wydarzeń,
jakie czekają Was w życiu.
Jesteśmy pewni, że marzycie o tym,
aby wasz ślub był jedyny w swoim
rodzaju, wyjątkowy oraz
niepowtarzalny.
Postaramy się by wszelkie
przygotowania zostały docenione
przez zaproszonych gości, a włożony
trud odpłacił się uniknięciem
problemów i niepotrzebnego stresu.
Przecież to Wasz wspaniały dzień!
Dlatego pozwólcie Państwo,
byśmy zajęli się organizacją tego
wielkiego wydarzenia za Was.
Obiecujemy, że dołożymy wszelkich
starań, żebyście to Wy poczuli się
tego dnia wyjątkowo.
Zadbamy o każdy najdrobniejszy
szczegół. Zajmiemy się dla Was
wystrojem sali,
przygotujemy wyśmienite dania,
a nasz uśmiechnięty personel
będzie w każdej chwili do Waszej
dyspozycji.
Spełnijmy Wasze marzenie wspólnie
❤!

Posiadamy dwie sale weselne do
100 i 180 osób.
Przygotowaliśmy dwie propozycje
menu w cenie 275 zł oraz 290 zł.
Cena menu weselnego zawiera
toast winem musującym, obiad,
deser z kawą, zimny bufet, kolację w
formie bufetu, stół kawowoowocowy, soki 100% i wodę bez
ograniczeń.
Za dzieci do lat 3 proponujemy
nieodpłatne menu, 3-8 lat - 50%
upustu.
Na wstępie mamy dla Was prezent.
Jest nim apartament na Waszą noc
poślubną ❤.
Zapewnimy Wam również dostęp
do sejfu znajdującego się w
apartamencie, by otrzymane przez
Was prezenty mogły bezpiecznie
przeczekać Wasze wspaniałe
święto.
Do Waszej dyspozycji oddajemy
również pokoje dla zaproszonych
gości, by mogli spokojnie odpocząć
i nabrać sił. Zależnie od
dostępności pokojów posiadamy
ponad 100 miejsc noclegowych. Dla
wszystkich nocujących gości istnieje
możliwość skorzystania z odnowy
biologicznej - basen, sauna, jacuzzi
w godzinach wcześniej ustalonych
według cen obowiązujących dla
gości hotelowych.

Dania serwowane przez naszą
kuchnie podawane są w klasycznej
zastawie porcelanowej.
Mają Państwo możliwość wyboru
zastawy szklanej do wody i soków, a
także do wódki.
Salę możemy przygotować
tradycyjnie, czyli w ustawieniu ze
stołami prostokątnymi lub stołami
okrągłymi - dodatkowo płatnymi
10 zł/os. Oferujemy również Państwu
pokrowce na krzesła - dodatkowo
płatne 10 zł/os.
Nie musicie się martwić wystrojem
sali. Mamy dla Was przygotowane
propozycje wystrojów stołów mając
na uwadze panujące trendy.
Pokażemy Wam przykładowe
wystroje naszych sal, by pomóc Wam
dobrać dodatki oraz kompozycje z
żywych kwiatów - dodatkowo
płatne.
Sale wyposażone są w oświetlenie
led. Oferujemy Wam podświetlenie
sali w wybranym przez Was kolorze
- koszt 300-450 zł
(w zależności od wybranej sali).
Jesteśmy otwarci na Państwa
propozycje oraz sugestie.

Oferujemy pomoc w zamówieniu
tortu weselnego, ciasta, candy baru.
Na stole szwedzkim stawiamy warnik
z gorącą wodą oraz skrzynkę z
herbatami w różnych smakach i
kawę. Istnieje możliwość
udostępnienia ekspresu do kawy dodatkowo płatny od 150 zł.
Oferujemy Państwu możliwość
ustawienia na stole szwedzkim
dodatkowych alkoholi, takich jak
wino czy whisky. Posiadamy również
roll-bar z beczką piwa w cenie
300 zł/beczka oraz możliwość
przygotowania "domku wiejskiego"
z tradycyjnymi wędlinami
w cenie 20 zł/os.
Możemy zaproponować Państwu
alkohol w atrakcyjnych cenach.
Płacą wtedy Państwo jedynie za
otwarte butelki. Za własny alkohol
pobieramy opłatę jednorazową 300 zł. Oferujemy również napoje
gazowane oraz soki.
Koszt zorganizowania poprawin w
stole szwedzkim to 70 zł/os.

Przy organizacji wesela na min.
100 osób wraz z poprawinami
bezpłatnie udostępniamy
oświetlenie LED oraz dodatkową
noc w apartamencie w przypadku
organizacji poprawin.
Oferujemy Państwu bezpłatną
możliwość organizacji ślubu w
plenerze w naszym ogrodzie oraz
ustawienia świetlnego napisu LOVE
w cenie 250 zł.
Dysponujemy samochodem marki
FORD MUSTANG w kolorze białym,
limuzyną OPEL OMEGA oraz flotą
BMW Serii 5, 7, X5, X6.
Gratisowo udostępniamy:
- pokrowce na krzesła oraz falbany
przy stole Państwa Młodych
- szale na stołach
- świeczniki, świece, szklane kielichy
"martinówki" lub
stelaże do kompozycji kwiatowych
- tablicę lustrzaną do listy gości
- tablicę lustrzaną z napisem
"Witamy Gości"
- apartament dla Pary Młodej w
dniu wesela
Zapraszamy do kontaktu!

