
Ślub jak z bajki!
wyjątkowe miejsce na wyjątkową okazję



Wytworne wesele
w Pałacu Sulisław

Scena

39 m

12,5 m Stage

W 
dniu ślubu, wszystko musi być idealne. Para 
Młoda ma być centrum świata i czuć się 
wspaniale. Wymarzona sceneria, eleganck-

ie stroje i stylowe dodatki – radość dla oczu, wyk-
wintne potrawy – uczta dla podniebienia, muzyka – 
miła dla ucha, zabawa do białego rana – dla uciechy 
ciała, a wszystko w niezapomnianej atmosferze. 

Być z Państwem w tym szczególnym dniu, to dla 
nas wyróżnienie. Spełnianie marzeń Młodej Pary to 
ogromne wyzwanie, ale i prawdziwa przyjemność. 
Obdarzeni zaufaniem Nowożeńców i ich Rodziców 
z pasją i miłością podejmujemy się organizacji przy-
jęcia weselnego - jedneg



P
ałac Sulisław to wyjątkowe miejsce na wyjąt-
kową okazję jaką niewątpliwie jest uroczystość 
weselna. Urokliwie położony kompleks 

pałacowo-parkowy gwarantuje ciszę i spokój, z dala 
od miejskiego zgiełku. Stylowe wnętrza XVII-wiec-
znych budynków, odrestaurowane ze smakiem 
i dopieszczone w każdym detalu oraz czarowny, 
zabytkowy park zachwycający przepiękną polską 
przyrodą, niosą moc estetycznych wrażeń.

Przyjęcie weselne może być zorganizowane we 
wnętrzach pałacowych. Na większe uroczystości 
doskonale sprawdzają się klimatyczne przestrzenie el-
eganckiej Sali Kongresowej i Sali Kolumnowej z prze-
pięknym łukowym sufitem. Dla miłośników zabawy 
na łonie natury przygotowaliśmy komfortowy paw-
ilon w parku, by goście mogli odetchnąć na świeżym 
powietrzu i cieszyć się malowniczym otoczeniem.

W przypadku wesel połączonych ze ślubem, 
umożliwiamy przeprowadzenie uroczystości 
zaślubin w Pałacu Sulisław lub w przypałacowym 
parku. Udostępniamy także ajurwedyjskie SPA oraz 
miejsca noclegowe w luksusowych pokojach i apar-
tamentach, zaaranżowanych w klasycznym stylu.

Rozumiejąc jak ważna to uroczystość dla Now-
ożeńców, Rodziców i Gości weselnych, dużą wagę 
przykładamy do jakości usług i indywidualnej obsłu-
gi. Dokładamy wszelkich starań, aby ten dzień na 
zawsze pozostał w pamięci Państwa, rodziny i przy-
jaciół jako absolutnie wyjątkowy



Obejmuje:
Oferta Weselna

• Wynajem sali lub pawilonu parkowego

• Tradycyjne powitanie chlebem i solą

• Specjalne karty menu oraz plan stołów

• Pokrowce na krzesła

• Atrakcyjne ceny noclegów ze śniadaniem 
dla gości weselnych

• Profesjonalną obsługę kelnerską

• 10% rabatu na wszystkie kolejne imprezy 
rodzinne dla Państwa Młodych (chrzciny, 
komunie, rocznice, imieniny i urodziny)

• Dzieci do lat 5 gratis, dzieci 
w wieku 6-10 lat - 50% zniżki

• Zamknięty i chroniony teren

• Parking na 300 samochodów

Dodatkowo Młoda Para otrzymuje:

• Możliwość zorganizowania sesji zdjęciowej we wnętrzach pałacu i na terenie kompleksu

• Zakwaterowanie na noc poślubną w Apartamencie wraz ze śniadaniem

• Voucher na kolację w pałacowej restauracji z okazji I rocznicy ślubu

Dla przyjęć weselnych proponujemy indywidualnie ustalane menu
oraz szeroki wachlarz dodatkowych atrakcji do wyboru



Organizujemy:
• Aranżację florystyczną stołów weselnych 
i sali/ pawilonu parkowego

• Oprawę muzyczną podczas uroczystości

• Wynajem limuzyn i samochodów luksusowych 

• Tort weselny

• Pokazy sztucznych ogni

• Projekcję zdjęć/filmu Pary Młodej  
z rzutnika multimedialnego

• Stoły degustacyjne: staropolski, indyjski, 
z owocami morza

• Biesiadę grillową

• Wynajem baru z obsługą barmańską

• Candy bar

• Fontannę czekoladową

• Śniadanie podane do łóżka

• Butelkę wina musującego i owoce 
na przywitanie w apartamencie nowożeńców

• Voucher na zabiegi dla Pary Młodej 
do wykorzystania w hotelowym SPA

• Projekcję zdjęć/filmu Pary Młodej 
z rzutnika multimedialnego

• Uroczyste poprawiny

Na życzenie Pary Młodej



Ekskluzywny Pawilon Parkowy wyróżniają: elegancka gala zdobiąca sufit, kryształowe żyrandole i trans-
parentne ściany, które dają wrażenie jak gdyby przyjęcie odbywało się bezpośrednio w zabytkowym par-
ku z przepiękną przyrodą i pomnikami przyrody. Zadaszenie Pawilonu doskonale chroni przed niespodzi-
ewanymi zmianami pogody.

Pawilon Parkowy

W odpowiedzi na zmieniające się trendy weselne
i oczekiwania nowożeńców wprowadziliśmy

do oferty Pałacu Sulisław nowości

Pawilon Parkowy może pomieścić 400 osób, zaś w układzie zasiadanym przy okrągłych stołach do 300 
osób. Znajduje się w nim także duży taneczny parkiet i wbudowana scena w części z przeźroczystymi 
ścianami, która podkreśla urokliwe sąsiedztwo pałacowego parku.



• Suknie Ślubne: Ślubna Fantazja 
i Flossman

• Bielizna: Li Parie

• Stroje Męskie: Roland

• Biżuteria: ŁYKO

• Słodkości: Planeta Tort i Czekolada Cafe 

• Moet Hennessy

• Dekoracje: Alex Studio 
i Inspiracje  Literowe

• Fotografia ślubna: Dembek Fotografia, 
Video Merc, AIM

• DJ: Fankiet, DJ Weselni

• Filmowanie: Video Merc, Charles Studio 
i Magic Line

• Barmani: Flair Team i Oryginalny Bar

• Nauka Tańca: Michał Skawiński

• Animatorzy/opieka dla dzieci: Fiki Miki

• Wedding Planner: Funky Events

Nasi Partnerzy

ś

planeta     tort
slubnie

Aby zapewnić kompleksową obsługę wesel i spełnić
nawet najbardziej wyszukane i nieoczekiwane
marzenia Pary Młodej podjęliśmy współpracę

z poniższymi firmami



Do dyspozycji gości oddajemy 205 miejsc noclegowych w Pałacu Sulisław oraz Hotelu Sulisław. 
Pokoje zostały wyposażone w oryginalne, stylowe meble z epoki. Dzięki indywidualnemu wystrojowi 
wnętrz, każdy pokój jest wyjątkowy, a doskonałe wyposażenie, wygodne meble i wysmakowane detale 
zapewniają komfortowy wypoczynek. Zastosowanie naturalnych materiałów, najwyższej jakości tkanin 
oraz elementów dekoracyjnych dało efekt przytulności i domowego ciepła. Wizytówką Pałacu Sulisław 
są luksusowo wyposażone apartamenty. Apartament Deluxe składa się z dwóch sypialni, dwóch ła-
zienek, salonu z kominkiem, kuchni z jadalnią oraz dwóch tarasów, z których roztacza się widok na 
malowniczy zabytkowy park. Harmonia natury i architektury jest tu widoczna na każdym kroku.

Usługi Hotelowe
Apartamenty i pokoje urządzone ze smakiem i klasą

Zachęcamy do korzystania z pakietów pobytowych, które w zależności od swojej tematyki i czasu trwa-
nia, zawierają: nocleg, pełne wyżywienie w formie bufetu, zabiegi ajurwedyjskie, sesje jogi i medytacji, 
wstęp do strefy wellness oraz dodatkowe atrakcje sezonowe.

Polecamy m.in. pakiety: Weekend dla dwojga / Romantyczna noc / Weekend z ajurwedą. Więcej infor-
macji w recepcji Pałacu Sulisław lub na stronie internetowej: www.sulislaw.pl

Pakiety pobytowe



Do tak ważnego wystąpienia, jak to na własnym ślubie i weselu, warto przygotować się wcześniej 
i zadbać o siebie na różnych poziomach. Para Młoda powinna być Królową i Królem balu, zachwycać 
dobrą energią i nieskazitelnym wyglądem, dlatego dobrze z wyprzedzeniem pomyśleć o relaksujących 
masażach czy ajurwedyjskich terapiach przywracających równowagę. Pałac Sulisław zaprasza do 
wyjątkowego SPA, w którym można zasmakować prawdziwej ajurwedy.

Każdy z gości może poddać się wyspecjalizowanym zabiegom, do których używamy wyłącznie 
naturalnych ziół i olejów. Grono naszych specjalistów tworzą lekarze ajurwedyjscy oraz masażyści ze 
Sri Lanki.

Ceylon SPA
Zabiegi ajurwedyjskie



Restauracja
Graf

Oferujemy Państwu oryginalną kartę menu, pełną 
zaskakujących kompozycji smakowych i pięknie 
podanych – niczym dzieła sztuki - kulinarnych 
propozycji. Szef Kuchni poleca przepyszne dania 
regionalne i kuchni polskiej oraz potrawy i cias-
ta według pałacowych receptur, które zadowolą 
nawet najbardziej wymagające podniebienia. 
Specjalnością restauracji w Pałacu Sulisław są 
oryginalne dania kuchni ajurwedyjskiej – pełne 
bogatych kompozycji smakowych z niepow-
tarzalnym doborem aromatycznych przypraw. 
Potrawy te mają zbawienny wpływ na zdrowie 
i dobre samopoczucie. Menu opracowane przez 
naszego Szefa Kuchni z Indii pozwoli Państwu do-
cenić walory hinduskiej kuchni. Przygotowaliśmy 
również wyjątkową kartę herbat ajurwedyjskich 
z unikalną kompozycją ziół, kwiatów i korzeni. 
Wszystkie składniki herbat pochodzą z ekolog-
icznych i zrównoważonych upraw. Miła atmosfera 
i profesjonalna obsługa zapewniają niezapomni-
ane chwile, a klimatyczne i nastrojowe wnętrza 
restauracji idealnie sprawdzają się podczas rodz-
innych kolacji i biznesowych spotkań.



Foto: Bartłomiej Zackiewicz



Sulisław 24, 49-200 Grodków
rezerwacja@sulislaw.pl

Rezerwacja / Booking  +48 (77) 439 02 40 

www.Sulislaw.pl

Kompleks pałacowo - Parkowy

1. Pałac Sulisław *****
2. Hotel Sulisław ***
3. Restauracja Graf
4. Basen / SPA
5. Sala Kongresowa
6. Sala Kolumnowa

7. Hala Sportowa
8. Siłownia
9. Pub
10. Sala do jogi
11. Plaża / Marina
12. Stawy

13. Pawilon parkowy
14. Zabytkowy park
15. Pole namiotowe
16. Scena plenerowa
17. Aleja Beaty
18. Parking

19. Pasieka
20. Sad
21. Hodowla danieli
22. Trasa rowerowa
23. Punkt widokowy
24. Golf - Driving Range


