
Wesele z najpiękniejszym widokiem
w Karkonoszach



Ceremonia ślubna w tak wyjątkowej
scenerii, w otoczeniu zieleni nad Zalewem Sosnówka,
to gwarancja niezapomnianych wrażeń.
Pragniemy, aby aranżowane dla Państwa przyjęcie
charakteryzowało się dostosowaniem cenionych
tradycji do standardów współczesnego świata.
Zapraszamy do wspólnego kreowania tego wyjątkowego
wydarzenia w Państwa życiu.



Do Państwa dyspozycji oddajemy halę eventową przeznaczoną dla 240 Gości wraz z okrągłymi stołami i krzesłami.
Nasza hala eventowa jest klimatyzowana i posiada zaplecze gastronomiczne.



śniadanie w formie bufetu,
basen rekreacyjny z masażami wodnymi i
podgrzewany  basen zewnętrzny dostępny w
zależności od warunków pogodowych,
dwa jacuzzi wewnętrzne, jedno zewnętrzne,
sauna sucha, sauna parowa,
całodobowe Centrum Fitness.

W cenie wesela do dyspozycji Państwa Młodych
oddajemy przestronny apartament ze śniadaniem 
oraz nieograniczonym dostępem do strefy Wellness.
Dodatkowo oferujemy Państwu 171 apartamentów 
1,2 oraz 3 pokojowych z widokiem na Śnieżkę, całe pasmo
Karkonoszy, Zalew Sosnówka lub na Zamek Księcia
Henryka.

Cena od  września do czerwca 389 zł za apartament
dwuosobowy.
Cena od  lipca do sierpnia 499 zł za apartament
dwuosobowy

W cenie noclegu oferujemy:



Autorem niezwykłych kompozycji menu, jest młody i ambitny Szef Kuchni, który zabierze
Państwa  w kulinarną podróż, dbając o każdy jej element w tym szczególnym dniu.
Przygotowaliśmy dla Państwa trzy propozycje menu, które są wyrazem pasji
i doświadczenia Szefa Kuchni.

Menu 



269 PLN od osoby

Powitanie Młodej Pary chlebem i solą,
Powitalny kieliszek Prosecco,
4-daniowe Menu serwowane,

Bufet szwedzki: 6 zimnych przekąsek, 
2 dania ciepłe w godzinach nocnych

Bufet słodki 3 propozycje z menu
Owoce,

Kawa, herbata, 
Woda gazowana, woda niegazowana,

Degustacja menu dla Państwa Młodych.

Przy organizacji wesela  poza weekendem 
 proponujemy 5% zniżki na menu.

Opłata serwisowa (tort) 300 zł.

Menu dla dzieci do 4 lat bezpłatnie. 
Od 4 do 12 lat 50% ceny regularnej. 

Menu dla obsługi (fotograf, kamerzysta, zespół, DJ) 
70% ceny regularnej

Pakiet Silver



319 PLN od osoby

Powitanie Młodej Pary chlebem i solą,
Powitalny kieliszek Prosecco, 
4-daniowe Menu serwowane,

Bufet szwedzki: 8 zimnych przekąsek, 
2 dania ciepłe w godzinach nocnych
Bufet słodki: 4 propozycje z menu,

Owoce,
Kawa, herbata,

Woda gazowana, woda niegazowana,
Degustacja menu dla Państwa Młodych. 

Przy organizacji wesela  poza weekendem
proponujemy 5% zniżki na menu.

Opłata serwisowa (tort) 300 zł. 

Menu dla dzieci do 4 lat bezpłatnie. 
Od 4 do 12 lat 50% ceny regularnej. 

Menu dla obsługi fotograf, kamerzysta, zespół, DJ)
 70% ceny regularnej

Pakiet Gold



369 PLN od osoby

Powitanie Młodej Pary chlebem i solą,
Powitalny kieliszek Prosecco, 
4-daniowe Menu serwowane,

Bufet szwedzki: 10 zimnych przekąsek, 
3 dania ciepłe w godzinach nocnych,

Bufet słodki: 5 propozycji z menu,
Owoce,

Kawa, herbata, 
Woda gazowana, woda niegazowana,

Degustacja menu dla Państwa Młodych.

Przy organizacji wesela  poza weekendem
proponujemy 5% zniżki na menu.

Opłata serwisowa (tort) 300 zł.

Menu dla dzieci do 4 lat bezpłatnie. 
Od 4 do 12 lat 50% ceny regularnej. 

Menu dla obsługi (fotograf, kamerzysta, zespół, DJ)
70% ceny regularnej

Pakiet Platinum



Open Bar  I
Do 8 godzin

120 zł /os.
wódka, wino białe, wino czerwone

Open Bar II
Do 8 godzin

140 zł / os.
wódka, wino białe, wino czerwone, piwo

Napoje bezalkoholowe
Do 8 godzin

45 zł / os.
3 rodzaje soków, 3 rodzaje napoi

gazowanych

Koszt przedłużenia  20% od osoby / każda rozpoczęta godzina.
Korkowe: 50 zł / os.

Open Bar



Bufet
Do 5 godzin
od 90 zł /os.

Grill wraz z ogniskiem
Do 5 godzin
od 150 zł / os.

Poprawiny



Kontakt :
Magdalena Nowakowska
mail: magdalena.nowakowska@lakehill.pl
tel. +48 724 99 99 77


