
Dziekujemy 
za zainteresowanie 

oferta Olandii

,

,

OLANDIA to unikatowy kompleks sielankowych zabudowań 
dworskich, , na który składają sią: Dwór, Spichlerz, Kamiennik, Stodoła 

Fryzyjska, Wodnik oraz 6 hektarowy plener, zabytkowy Park ze 
strumykiem wpływającym do malowniczego Jeziora Kuchennego, 

pochodzi z początku XIX wieku. To wszystko sprawia, iż każde wesele 
jest również wyjątkowe.

Dysponujemy 150 komfortowymi miejscami noclegowymi 
w 60 pokojach. Każda Para Młoda, którą będziemy mieli przyjemność 

gościć w OLANDII otrzyma od nas w prezencie nocleg w 
luksusowym Apartamencie Winnym, w którym Nowożeńcy mogą 

rozkoszować się pięknym widokiem na jezioro oraz kąpielą z płatkami 
róż w wannie umieszczonej w sypialni.

6
HEKTAROWY PLENER

150
MIEJSC NOCLEGOWYCH

3
STYLOWE SALE



Mniejszą 100 metrową salę TULIPANOWĄ z tarasem i widokiem 
na park oraz jezioro – opłata za salę w dniu wesela 
– 1600 zł; na poprawiny – 1400zł

330 metrową salę FRYZYJSKĄ z przeszkloną kopułą, za którą rozpościera 
się widok na jezioro, w której możemy zorganizować wesele do 150 osób 
– opłata za salę w dniu wesela wynosi 2700 zł; na poprawiny – 1800zł

400 metrową Sala NOVA z  elektrycznym zaciemnieniem Sali, 
koncertowym nagłośnieniem i ogromnym parkietem 
– opłata za salę w dniu wesela 3500zł; na poprawiny 2800zł

Jednym z głównych atutów Olandii są stylowe sale 
i ich wyjątkowa atmosfera. 

Do dyspozycji Gości weselnych mamy 3 sale:

Nasz 2 hektarowy Park daje możliwość zorganizowania ślubu cywilnego na 
brzegu jeziora. Wszelkie formalności związane z organizacją należy ustalić 

z Urzędem Stanu Cywilnego w Kwilczu.

Koszt organizacji takiej ceremonii to 2000 zł.

Dwór:
Spichlerz:
Kamiennik:

8 pokoi
14 pokoi
38 pokoi 

279 zł
305 zł
269 zł

159 zł
175 zł 
139 zł

139 zł
149 zł
129 zł

ILOŚĆ
POKOI

NOCLEG
W POKOJU 1 OS.

NOCLEG
W POKOJU 2 OS. 

NOCLEG
W POKOJU 3-4 OS.



Zachęcamy do skorzystania z naszych alkoholi:

Wino - polecamy wino domu w cenie 50 zł/butelkę
Wódka - Wyborowa 59 zł/0,5l lub 79 zł/0,7l

Piwo - 555 zł/ keg 30l
Oferujemy również inne alkohole.

Wprowadzenie własnego alkoholu wiąże się 
z opłatą 30 zł/osobę.

W związku z charakterem OLANDII, wnoszenie własnego
 wina nie jest możliwe.

Serdecznie zapraszam do Olandii na pokazanie Sal oraz omówienia 
możliwości w tym ważnym dniu, by Państwo czuli się u nas wyjątkowo!

Wybór menu weselnego to jedna z trudniejszych decyzji jaką trzeba 
podjąć podczas organizacji uroczystości weselnej. 

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy różnorodne
 propozycje menu już od 270 zł za osobę.  

Dodatkowo serdecznie zachęcamy do skorzystania z Winiarni, 
która jest zaopatrzona w wina z całego świata.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy całonocny pakiet 
napojów bezalkoholowych, w którego skład wchodzą:

Sok – 2l
Woda z cytryną – 1l

Kawa 
Herbata 

Wartość pakietu: 30 zł/osobę


