OFERTA WESELNA
OFERTA OBEJMUJE
Bogaty wybór menu, w tym menu wegetariańskie i wegańskie
Tradycyjne powitanie Pary Młodej chlebem i solą
Zniżki na menu dla dzieci i obsługi (DJ, fotograf)
Dostęp do sali zabaw dla dzieci
Pokój dla Pary Młodej Gratis
Noclegi dla Gości w atrakcyjnych cenach
Śniadanie dla nowożeńców dostarczone do pokoju
Wybór stołów (okrągłe lub prostokątne)
Pokrowce na krzesła i kokardy w wybranym kolorze
Sprzęt audiowizualny do projekcji zdjęć i filmów
Klimatyzowana sala
Zaproszenie na Kolację Rocznicową
Możliwość przygotowania indywidualnej oferty dostosowanej
do potrzeb
Miejsca parkingowe dla Gości
Konsultacje z instruktorem tańca w wybranym terminie

Podane ceny dotyczą organizacji przyjęć dla minimum 60 osób. W przypadku
mniejszej ilości osób należy dopłacić różnicę wartości przyjęcia. Jeśli chcą
Państwo otrzymać szczegółowe menu zapraszamy do kontaktu z recepcją.

OPCJA I

205,-

Powitanie Pary Młodej Chlebem i solą
Lampka wina musującego
Zupa
Dania główne serwowane półmiskowo składające się z:
4 rodzaje mięs lub ryb do wyboru (2,5 porcji na osobę)
Dodatki skrobiowe - (2 do wyboru)
Sos do wyboru
Surówki – (2 do wyboru)
Deser oraz ciasta (3 porcje na osobę)
Owoce sezonowe
Zimna płyta (serwowana w stołach lub bufecie)
Kolacja I
Kolacja II
Napoje serwowane bez limitu
Woda z cytryną i miętą, lemoniada cytrynowa, kompot, soki,
kawa i herbata

OPCJA II

235,-

Powitanie Pary Młodej Chlebem i solą
Lampka wina musującego
Zupa do wyboru
Dania główne serwowane półmiskowo składające się z:
5 rodzajów mięs lub ryb do wyboru ( 3 porcje na osobę)
Dodatki skrobiowe - (2 do wyboru)
2 Sosy do wyboru
Surówki – (3 do wyboru)
Deser oraz ciasta (3 porcje na osobę)
Owoce sezonowe
Zimna płyta (serwowana w stołach lub bufecie)
Kolacja I
Kolacja II
Kolacja III
Napoje serwowane bez limitu
Woda z cytryną i miętą, lemoniada cytrynowa, kompot,
soki , kawa i herbata

OPCJA III

295,-

Powitanie Pary Młodej Chlebem i solą
Lampka wina musującego
Przystawka do wyboru
Zupa do wyboru
Dania główne serwowane półmiskowo składające się z:
5 rodzajów mięs lub ryb do wyboru ( 3 porcje na osobę)
Dodatki skrobiowe - (2 do wyboru)
2 Sosy do wyboru
Surówki – (3 do wyboru)
Deser oraz ciasta (3 porcje na osobę) lub bufet mini deserków
Owoce sezonowe
Zimna płyta (serwowana w stołach lub bufecie)
Kolacja I
Kolacja II
Kolacja III
Napoje serwowane bez limitu
Woda z cytryną i miętą, , kompot, soki , napoje
gazowane 0,2 l (Pepsi, Mirinda, 7UP), bufet lemoniadowy, kawa
i herbata

USŁUGI DODATKOWE
Poprawiny
Do wyboru tradycyjne lub w formie grilla.
Słodki bufet
Bufet z fantazyjnie dekorowanymi mini deserkami, ciastkami oraz orzeźwiającą lemoniadą.
Wiejski stół
Tradycyjne wyroby wędliniarskie (salceson, baleron, szynka, kiełbaski podsuszane), pieczone
mięso, smalec, ogórki, chleb wiejski, ćwikła.
Fontanna czekoladowa
Pyszna czekolada (do wyboru czekolada deserowa, mleczna lub biała) do tego owoce
sezonowe i tropikalne. Słodka atrakcja dla dużych i małych.
Budka z lodami
Kolorowa budka z lodami, serwowane w rożku lub pucharku z sosami i dodatkami do
wyboru.
Animacje dla dzieci
Zabawa pod opieką wykwalifikowanych animatorek.
Bus hotelowy
Noclegi
Noclegi w dniu wesela z poczęstunkiem na słodko (woda, soki, kawa, herbata, rogaliki
francuskie, naleśniki, dżemy, miód, krem czekoladowy).
Śniadanie w formie bufetu
Dania wytrawne ciepłe, wędliny, sery, warzywa, pasty śniadaniowe, sałatki, pieczywo, rogaliki
francuskie, naleśniki, jogurty, smoothie, owoce, kawa, herbata, soki, woda).
Iluzjonista
Występy typu close-up wśród Gości. Pokaz magicznych sztuczek karcianych.

PRZEWODNIK ŚLUBNY
KOSZT MENU WESELNEGO I NOCLEGÓW
1. Jaki jest koszt przyjęcia weselnego?
Koszt przyjęcia weselnego jest zależny od wybranej opcji. Ceny podane w
ofercie obowiązują w sezonie 2020/2021

Koszt przyjęcia
weselnego

Koszt poprawin

Koszt przyjęcia
weselnego
bez poprawin

Opcja l

205,-

60,-

220,-

Opcja ll

235,-

60,-

250,-

Opcja lll

295,-

60,-

310,-

2. Jaka jest cena za dzieci?
Dzieci do 3 lat są bezpłatne. Dzieci w wieku 4-9 lat liczone są 50% wartości
ceny.
3. Jaka jest cena za obsługę (Dj, fotograf)?
Cena za osoby z obsługi to 50% wartości ceny.
4. Czy cena obejmuje tort?
Nie, cena nie obejmuje tortu. Jest możliwość zamówienia dodatkowo lub
dostarczenia w własnym zakresie.

5. Jaki jest koszt noclegów?
Koszt noclegów w dniu przyjęcia weselnego to 80 zł za osobę. W przypadku
pokoju 1-osobowego to koszt wynosi 160 zł. Na dodatkowe noclegi (przed i po
weselu) oferujemy rabat -15% od ceny standardowej.
6. O której można się zameldować do pokoi oraz co obejmuje cena
noclegu?
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00.
Zdanie kluczy hotelowych po godzinie 11.00 skutkuje rozpoczęciem kolejnej
doby hotelowej. Istnieje możliwość uzgodnienia innej godziny, co w zależności
od obłożenia hotelu każdorazowo ustalane jest z kierownictwem. Cena
obejmuje nocleg, słodki poczęstunek śniadaniowy (napoje, rogaliki francuskie,
naleśniki, dodatki słodkie), korzystanie z SPA (basen, sauna, jacuzzi),
wypożyczenie szlafroka kąpielowego, parking, ręczniki.
7. Czy oferują Państwo pokój dla Pary Młodej?
Tak, w ramach przyjęcia weselnego pokój dla Pary Młodej jest gratis.

MENU I NAPOJE
1. Co obejmuje cena przyjęcia?
Cena obejmuje obiad dwudaniowy, ciasto, napoje zimne i gorące, zimna płytę oraz
kolacje.
2. Czy jest możliwość zmian w menu? Co z dietami i alergiami pokarmowymi?
Tak, możemy przygotować dla Państwa indywidualną ofertę menu. W takim
przypadku przygotowywana jest szczegółowa wycena w zależności od ustaleń.
Oczywiście, możemy przygotować dla Państw Gości menu wegetariańskie,
wegańskie lub bez alergenów. Liczbę osób, która będzie korzystała z menu, należy
podać najpóźniej na 7 dni przed przyjęciem. W takim przypadku cena za przyjęcie
nie zmienia się.
3. Czy możemy dostarczyć własne wyroby (ciasta, wiejski stół itp.)?
Niestety, nie ma możliwości dostarczenia własnych ciast oraz innych wyrobów na
przyjęcie.
4. Czy możemy dostarczyć własny alkohol?
Mogą dostarczyć Państwo alkohol we własnym zakresie ( z wyłączeniem piwa). Nie
pobieramy związku z tym żadnych opłat serwisowych. Alkohol należy dostarczyć
najpóźniej dzień przed planowaną uroczystością , w celu schłodzenia. Podczas
przyjęcia alkohol może być serwowany przez wybranych Gości, lub przez obsługę
Sali.
Umożliwiamy również zakup alkoholu bezpośrednio od hotelu w
preferencyjnych cenach, który jest rozliczany zgodnie ze zużyciem lub w pakiecie no
limit. Nie ma wówczas konieczności uciążliwego transportu lub obaw, że alkoholu
zabraknie bądź zostanie w nadmiernej ilości.
5. Czy możemy dostarczyć swoje napoje bezalkoholowe?
Wszystkie opcje przyjęć weselnych zawierają napoje. Jeśli wybrana przez Państwa
opcja nie obejmuje napoi gazowanych, to proponujemy skorzystanie z oferty hotelu.
Proponujemy napoje gazowane w eleganckich, szklanych butelkach 0,2 l (Pepsi,
Mirinda, 7Up) rozliczane zgodnie ze zużyciem. Możemy zaserwować napoje
gazowane w stoły lub w formie bufetu. Nie ma możliwości dostarczenia własnych
napoi gazowanych.

DEKORACJE I OPCJE DODATKOWE
1. Jakie stoły znajdują się na Sali?
Mogą Państwo wybrać stoły prostokątne i okrągłe.
2. Czy cena obejmuje dekorację Sali?
Cena obejmuje podstawową dekorację tj:
obrusy białe lub ecru
pokrowce na krzesła
kokardy na krzesła w wybranym kolorze
serwetki materiałowe lub flizelinowe
Istnieje możliwość zamówienia dodatkowej dekoracji. Koszt zgodnie z
ustaleniami.
3. Czy można samemu dekorować salę?
Oczywiście, jest taka możliwość. Oferujemy Państwu również pomoc w
znalezieniu dekoratorki lub florystki.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA I ROZLICZENIE
1. Jak należy dokonać rezerwacji wybranego terminu?
Rezerwację można dokonać osobiście w recepcji hotelu, telefonicznie lub
mailowo. Wstępna rezerwacja jest ważna przez 14 dni. W przypadku gdy
zdecydują się Państwo na organizację przyjęcia, wymagane jest podpisanie
umowy oraz wpłata zadatku w wysokości 1000 zł.
2. Kiedy organizowane jest spotkanie w celu ustalenia szczegółów?
Spotkanie odbywa się ok 30 dni przed uroczystością. W celu ustalenia daty
spotkania należy skontaktować się z kierownictwem lub osobą odpowiedzialna
za przyjęcia.
3. Jak wygląda płatność za przyjęcie oraz noclegi?
Podczas poodpisywania umowy pobierany jest zadatek w wysokości 1000 zł,
który odejmowany jest od całości kalkulacji. Nie jest pobierana żadna
dodatkowa wpłata przed przyjęciem. Ostateczne rozliczenie następuje do 3 dni
po uroczystości, zgodnie z ilością osób podanych na 7 dni przed przyjęciem.
Zmniejszenie ilości osób, po tym terminie nie będzie uwzględniane w
rozliczeniu. Ostateczną liczbę noclegów dla gości weselnych należy podać do 14
dni przed przyjęciem. Rezygnacja z 30% wcześniej ustalonej liczby noclegów do
14 dni przed data przyjęcia jest bezpłatna. Po tym terminie anulowanie bądź
niewykorzystanie noclegi zostaną obciążone ich 100% wartości.
4. Co z wpłaconym zadatkiem w przypadku rezygnacji z przyjęcia?
Możliwość ewentualnego zwrotu zadatku w razie odstąpienia od umowy może
nastąpić tylko w sytuacjach wyjątkowych i wymaga indywidualnego rozpatrzenia
okoliczności. Istotny jest czas jaki pozostał do uroczystości oraz szanse
zorganizowanie innego przyjęcia w tym terminie.

