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Poniżej przedstawiamy ofertę usług dodatkowych.                                                                                        

Jeśli będą Państwo zainteresowani poszczególnymi atrakcjami, prosimy o kontakt.                                                                                   

Wówczas udzielimy Państwu szczegółowych informacji. 

Dodatkowe propozycje: 

 pakiet napojów niegazowanych (mix soków, woda) i gazowanych (woda gazowana, 

Fanta, Sprite, Coca- Cola)- 17 zł/ os, serwowane bez ograniczeń 

 stół pełen smacznych, tradycyjnych, wiejskich wyrobów- ok. 10 kg- 800 zł 

 szynka wieprzowa serwowana przez Szefa Kuchni, podawana z sosem czosnkowym 

oraz opiekanymi ziemniaczkami z dodatkiem ziół (dla ok. 30 osób)- 500 zł 

 prosiak serwowany przez Szefa Kuchni, podawany z sosem tatarskim lub czosnkowym 

oraz opiekanymi ziemniaczkami z dodatkiem ziół (dla około 30 osób)- 600 zł 

 udziec z dzika serwowany przez Szefa Kuchni, podawany z sosem żurawinowym oraz 

opiekanymi ziemniaczkami z dodatkiem ziół- 600 zł 

 platery świeżych owoców- 40 zł (owoce od restauracji) lub 20 zł (własne owoce) 

 bufet SUSHI (dla około 30 osób- 194 szt.)- 1000 zł 

 Candy Bar- kącik pełen słodkości w niecodziennej formie!- już od 300 zł  

 fontanna czekoladowa z owocami- 800 zł  

 fontanna alkoholowa- 300 zł (własny alkohol oraz soki) 

 dodatkowy stół ze szkłem- 150 zł 

 profesjonalna obsługa barmańska 1200 zł (alkohol oraz dodatki we własnym zakresie) 

 OPEN BAR (pakiet napojów bezalkoholowych, wódka biała, francuskie wina wytrawne 

białe i czerwone, piwo, whisky, drinki: Sex on the Beach, Pina Colada, Mojito, Cuba Libre, 

Caipirinha, Margarita, Tequila Sunrise oraz profesjonalny serwis barmański)-                                                   

95 zł/ os. (OPEN BAR do godz. 23:00) lub 165 zł/ os. (OPEN BAR do godz. 4:00) 

 10 % rabatu na wszystkie napoje alkoholowe! 

 Klasyk do Ślubu- wynajem pięknych, stylowych amerykańskich aut z lat 60. i 70. do 

Ślubu i na Weselną sesję zdjęciową w niezwykle atrakcyjnych cenach!  

 florystyczne dekoracje z żywych kwiatów skomponowane w wysokich, eleganckich 

kielichach oraz kwiatowa dekoracja stołu prezydialnego- cena ustalana indywidualnie 

 ekran oraz projektor do wyświetlania zdjęć oraz filmów rodzinnych- 200 zł 

 Poprawiny- 55 zł/ osobę- świeża zupa, świeże dodatki skrobiowe, surówki + odgrzane 

mięsa z wesela, kawa, herbata, ciasto z wesela, zimny bufet z wesela, pieczywo i masło) 

 animatorzy dla dzieci HAPPY LAND 300 zł/ 2h/ 1 animator, 450 zł/3h/ 1 animator 
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 profesjonalny pokaz barmański na najwyższym poziomie- cena zależna od ilości 

barmanów i zakresu serwowanych alkoholi.                                                                                 

Specjalnością współpracujących z nami barmanów są drinki molekularne.                     

Serwowanie alkoholi podanych w postaci żelu, pianki lub ciała stałego, owoców 

zawieszonych wewnątrz drinków czy dekoracje wykonane z alkoholi zrobią niesamowite  

wrażenie na Państwa Gościach!

 taniec w chmurach- już od 330 zł!  

 profesjonalne show taneczne wykonane przez parę taneczną z najwyższą 

międzynarodową klasą S. Niezwykle urozmaicona oferta- show w stylu 

latynoamerykańskim, Polish night, Jackson Show i inne! Oferta obejmuje również kurs 

tańca dla Gości weselnych oraz kurs tańca dla Narzeczonych. Cena do uzgodnienia 

indywidualnie.  

 wypuszczenie białych gołębi na znak miłości i wierności- cena od 200 zł  

 fotobudka z lustrzanką cyfrową- Oferujemy również asystenta fotobudki, który animuje 

i zachęca gości do zabawy! To wspaniała fotograficzna pamiątka i doskonała atrakcja dla 

Gości weselnych!- cena 1000 zł- NIEOGRANICZONA LICZBA ZDJĘĆ  

 dekoracja światłem- Dekoracja sali kolorowymi światłami wprowadzi niepowtarzalny, 

indywidulany klimat! Formę oświetlenia dostosujemy do Państwa oczekiwań!  

 świecące balony wypełnione powietrzem lub helem dla Gości lub jako element 

dekoracyjny Sali. Zdecydowanie niebanalna atrakcja przyjęć weselnych!- już od 230 zł!  

 długi czerwony dywan rozwijany przed wejściem do hotelu- już od 170 zł  

 wielki biały świecący napis LOVE- 525 zł  

 Balonowa niespodzianka- 450 zł  

 LaserMan Show- jedna z najbardziej ekskluzywnych pokazów, który z pewnością 

uatrakcyjni  Państwa przyjęcie. LaserMan Show to pokaz łączący taniec z najnowszą 

technologią laserową oraz technikami manipulacji laserem.- cena uzgadniania 

indywidualnie 

 DJ, WODZIREJ 

Polecamy oferty Dj Slavo i Dj Qeust’a, którzy zajmują się profesjonalną obsługą przyjęć weselnych. 

Nasza dotychczasowa współpraca potwierdza ich niezawodność, najwyższą jakość świadczonych 

usług i pełen profesjonalizm. 

DJ Slavo Sławomir Sobański- 2050zł (do godziny 4:00)                                                                         

Dj Quest- pełna obsługa muzyczna tj. nagłośnienie  oraz oświetlenie sali ( oświetlenie: 

efekty świetlne LED; ruchome głowice pracujące za pomocą sterownika DMX + 

wytwornica dymu ), prowadzenie zabaw i konkursów weselnych. – 170 zł/ h (dot. 

uroczystości 10 h, każda rozpoczęta następna godzina to 140 zł)  
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