
„Serdecznie zapraszamy do Bobrowej Doliny,
miejsca ukrytego w Puszczy Knyszyńskiej

gwarantującej wyjątkowy klimat z dala od miejskiego zgiełku.”

Oferta na rok
2017 i 2018

Twoje Wesele
w Bobrowej Dolinie



Z przyjemnością podejmiemy się zorganizowania dla Państwa 

wesela, wsłuchując się w Państwa sugestie i wyobrażenia dotyczą-

ce jednego z najpiękniejszych dni w życiu – tak, by uroczystość

ta pozostała w pamięci Państwa i Państwa Gości. W Bobrowej 

Dolinie możemy przygotować wesele do 180 osób w przestronnych 

i klimatyzowanych salach z profesjonalną obsługą

lub wesele w plenerze.

W zależności od Państwa upodobań kulinarnych proponujemy 3 zestawy 

menu. Jesteśmy również otwarci na wszelkie propozycje

pod względem indywidualnego doboru menu. Na Państwa życzenie 

jesteśmy w stanie skomponować menu składające się z dań

wegetariańskich, wegańskich, bezglutenowych.

Zestaw I – 160 zł/os.

Zestaw II – 170 zł/os.

Zestaw III – 180 zł/os.

Dzieci w wieku 0–4 – GRATIS

Dzieci w wieku 4–12 - 70% stawki

Zespół wraz z obsługą (kamerzysta, fotograf) – 50% stawki

W cenie uroczystości oferujemy

Oferta na rok 2017 i 2018

• Tradycyjne przywitanie Młodej Pary chlebem, solą i wódką

• Tłuczenie kieliszków na szczęście

• Pierwszy toast lampką wina musującego 

• Urokliwy teren na sesję zdjęciową

• Podstawową dekorację sali (pokrowce na krzesła,

świece lub podgrzewacze, numery stołów,

ścianka za stołem Młodych)

• Apartament na noc poślubną dla Młodej Pary

• Parking dla gości weselnych

• Bezalkoholowe napoje gazowane i niegazowane,

kawa i herbata – bez ograniczeń

• Prywatne pomieszczenie na alkohol z zamrażarką

• Możliwość wniesienia własnego alkoholu

  bez opłaty „korkowej”



(ceny ustalamy indywidualnie w zależności od ilości gości)

• Wiejski stół, a na nim wybór swojskich wędlin: szynek, boczku, salcesonu, 

kiełbas, pieczone mięsa, swojski smalec, pasztet, ser koryciński, ogórki, buza, 

kwas chlebowy 10 zł/os. 

• Stół wjazdowy Szefa Kuchni (szynka, pieczone prosię, pieczony dzik, indyk, 

dania kuchni regionalnej) 

• Stół słodkości: babeczki koktajlowe, deserki galaretkowe, tiramisu, panna cotta, 

mus czekoladowy, pianki, żelki, cukierki w słoikach, owoce 

• Live cooking

• Fontanna czekoladowa z owocami i dodatkami 

• Stół sushi

• Deski ryb wędzonych (łosoś, pstrąg, makrela, halibut, dorsz)

• Drink bar

• Rabaty na noclegi

• Pokaz sztucznych ogni (ok 5 minut – 1000 zł)

• Piwo beczka: 30l – 350 zł, 50l – 500 zł

• Rzutnik i ekran do dyspozycji

(możliwość prezentacji zdjęć, filmów, podziękowania dla rodziców)

• Pomoc w organizacji uroczystości

dekoracja wnętrz, stołów, oprawa muzyczna, usługi filmowe i fotograficzne) 

• Animatorka zabaw dziecięcych 80 zł/h

• 10% zniżki na weselne menu na wesela organizowane w piątki lub w niedziele

• 20% zniżki na weselne menu od 1 października 2016 do 20 marca 2017

Dodatkowe atrakcje kulinarne

Dodatkowo proponujemy

Pakiet alkoholowy 35zł/os.

Poprawiny

Wódka 0,5 l./os. (Żubrówka Biała lub Gorzka Żołądkowa biała) lub wino 0,7 l. 

i piwo lane beczka 30 l.

To kontynuacja wesela, na tę okoliczność proponujemy jedną z sal lub zadaszoną 

wiatę na której możemy zorganizować poprawiny w formie grilla.

• Poprawiny z określoną liczbą gości 25 zł /os. (bez dodatkowego menu)

• Poprawiny tradycyjne na sali z dodatkowym menu + 25 zł/os.

( żurek z jajkiem i kiełbasą, pieczeń wieprzowa w sosie myśliwskim,

ziemniaki opiekane, surówka)

• Poprawinowy grill puszczański :) + 25 zł/os. (żurek, kiełbasa grillowana, 

kaszanka, karkówka, surówka sezonowa, ketchup, musztarda, pieczywo)

• Ogród z  boiskiem do piłki siatkowej dla fanów aktywnej regeneracji

• Przejażdżka wozami po Puszczy lub kulig z ogniskiem, kiełbaskami,

grzańcem w porze zimowej od 35zł/os. 



Kontakt
Ośrodek Bobrowa Dolina
12 minut drogi z Białegostoku

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy
Bobrowa 25, 16-060 Zabłudów

GPS 53° 06’ 26.24’’ N      23° 21’ 38.17’’ E
tel: +48 (85) 717 74 12

tel. kom.: +48 692 486 660
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