
NOWA SALA W SZCZAWNICY
SEZON 2022

Miejsce celebracji wyjątkowych wesel, gdzie wyśmienita kuchnia zachwyca,
nowoczesny design urzeka, a tradycja regionu wciąż jest żywa.

POWIEDZ NAM TAK…. 



SALE
SALA TRZY KORONY w budynku Hotelu Szczawnica Park****      

o powierzchni ponad 350 m2, pomieści do 250 osób w układzie 

bankietowym  z zachowaniem miejsca do tańczenia. Innowacyjny 

system przesuwnych ścian modułowych stwarza możliwość 

połączenia sali Trzy Korony z Restauracją Kwiat Paproci, tworząc 

wspólną powierzchnię. Wyjątkowe wnętrze stanowi mariaż 

nowoczesnego designu z elementami wystroju nawiązującego 

do tradycji - poprzez fototapety pienińskiego krajobrazu oraz 

rzeźbione akcenty dębowe w aranżacji sufitu. Drewniane 

wykończenia przestrzeni, masywne kotary w przeszklonej części 

sali oraz odpowiednio dobrane oświetlenie sprawiają, że wnętrze 

jest zarówno elegancie jak i przytulne. 

SALA BANKIETOWA RESIDENCE w budynku Szczawnica Park 

Residence o powierzchni ponad 400 m2, pomieści do 300 osób    

w układzie bankietowym z zachowaniem miejsca do tańczenia. 

Sale zaprojektowane są w układzie modułowym, co daje 

możliwość podziału na 5 osobnych sal, każda o powierzchni około 

80 m2. Dodatkowo wokół sali znajduje się foyer oraz zaplecze 

techniczne o łącznej powierzchni ponad 200 m2. Przestronna 

sala z dużymi przeszkleniami okiennymi wzbogacona została o 

nowoczesny sufit z oryginalną instalacją oświetleniową opartą 

głównie na rozwiązaniach LED. Wnętrze nabiera wyjątkowego 

charakteru poprzez wykończenia przestrzeni, zarówno drewnem 

o ciepłej barwie, jak i luksusowym kamieniem onyx, którego 

dodatkowe piękno wydobywa podświetlenie.

SZCZAWNICA PARK RESIDENCE wyróżnia się przestronnym 

tarasem widokowym, z którego rozprzestrzenia się widok na 

pasmo górskie Małych Pienin u podnóża którego płynie potok 

Grajcarek. W tych pięknych okolicznościach przyrody czuć 

wyjątkową tradycję regionu, która przeplata się nowoczesnością 

niezwykłego wnętrza. W budynku Residence znajduje się 27 

apartamentów, basen i dwa jacuzzi usytułowane na kameralnych 

tarasach widokowych luksusowych pokoi. Na terenie ogrodów 

Residence do dyspozycji oddajemy awangardowo przygotowaną 

strefa relaksacyjno – wypoczynkową oraz przestronną altanę 

Prosecco & Wine Bar.

O NAS
Nowoczesny kompleks hotelowy Szczawnica Park Resort & Spa****

dysponujący Salą Bankietową Residence, położony jest                 

w samym centrum Szczawnicy w bezpośrednim sąsiedztwie 

promenady spacerowej oraz Mostu Zakochanych nad górskim 

potokiem Grajcarek. Wszystkie obiekty należące do grupy 

hotelowej zachwycają współczesnym designem i innowacyjnymi 

rozwiązaniami, które sprawdzą się zarówno przy organizacji 

małych przyjęć, jak i wystawnych wesel.



POWIEDZ
NAM TAK….
Tworzymy miejsce wyjątkowe,
realizujemy marzenia,
gwarantujemy piękne wspomnienia.
Dokładamy wszelkich starań, aby zaspokoić Państwa oczekiwania 

na każdym etapie przygotowań. Za doskonałą jakość i standard 

obsługi odpowiada doświadczona wedding manager, która 

zadba o najdrobniejszy szczegół Państwa wesela.

Organizujemy wesela małe i duże, wielkie bale i kameralne 

przyjęcia w gronie najbliższych. Jesteśmy dalecy od rutyny             

i schematów, a otwarci na realizację najróżniejszych scenariuszy 

ślubów i wesel…

Spełniamy marzenia,
które stają się niezwykłymi

wspomnieniami.

CEREMONIE
PLENEROWE
Tak... o każdej porze roku.
Jesteśmy przygotowani, abyście mogli w pięknych okolicznościach 

przyrody zawrzeć ślub cywilny bądź humanistyczny, pora roku 

nie ma tu znaczenia.

Malowniczy krajobraz Małych Pienin to doskonałe tło organizacji 

ślubów plenerowych wiosną, latem, jesienią i zimą…



MENU
Tak...
Weselne dania starannie przygotowywane przez zespół 

wykwalifikowanych kucharzy pod czujnym okiem Szefa Kuchni 

Krzysztofa Urbańczyka, to połączenie tradycyjnych receptur

z nowoczesnym stylem gotowania. W naszej kuchni 

wykorzystuje się najnowsze techniki, które pozwalają wydobyć 

to co najlepsze z pienińskich smaków.

Kulinarne kreacje potraw zaskakują wyglądem, oryginalnym 

połączeniem i przede wszystkim niebywałym smakiem, przez 

co jedzenie staje się wyjątkowym doświadczeniem.

NOCLEGI
Tak... zostajemy na dłużej.
Huczne wesele i odpoczynek w bliskości natury…? Tak, to da 

się połączyć! Tu, w samym centrum Uzdrowiska Szczawnica,                

w eleganckim i przytulnym hotelu utrzymanym w atmosferze 

slow life. Do dyspozycji Gości udostępniamy 110 przestronnych 

pokoi i apartamentów w Hotelu Szczawnica Park Resort & Spa**** 

oraz 27 apartamentów w budynku Szczawnica Park Residence, 

z których rozpościera się wspaniały widok. Hotel poprzez 

szereg udogodnień, w tym zabiegi i rekreację gwarantuje udany 

wypoczynek.

Apartament z przestronnym tarasem i prywatnym jacuzzi dla 

Pary Młodej w dniu wesela udostępniany jest w cenie wesela.



CENNIK
Menu osoba dorosła:
2022 r. - pakiet od 349 PLN – 599 PLN

2023 r. - pakiet od 369 PLN – 620 PLN

Obsługa po stronie zleceniodawcy:
20% rabatu od ceny menu (muzycy / DJ / fotograf / kamerzysta)

Menu dziecięce:
Dzieci od 3 do 11 lat - 200 PLN/os.

Dzieci od 0-3 – bezpłatnie

PAKIETY
WESELNE
OBEJMUJĄ:
• Wynajem sali bankietowej
   z podstawowym wyposażeniem*,

• Tradycyjne powitanie Pary Młodej chlebem i solą,

• Aperitif – wino musujące dla wszystkich Gości,

• Uroczysty czterodaniowy obiad, dania gorące
 serwowane i bufetowe, bufet zimny i bufet słodki
 (ilość pozycji uzależniona od wyboru pakietu),

• Napoje zimne i gorące,

• Degustacja menu weselnego dla Pary Młodej,

• Profesjonalna obsługa kelnerska,

• Apartament dla Młodej Pary z prywatnym jacuzzi,
 butelka szampana lub wina,

• Preferencyjne ceny noclegów dla Gości weselnych,

• Zaproszenie dla Pary Młodej na kolację
 do Restauracji “Kwiat Paproci” w pierwszą rocznicę ślubu,

• Udostępnienie wnętrz hotelu, sali i ogrodu
 na dodatkową sesję ślubną w uzgodnionym terminie,

• Specjalna cena na organizację kolacji powitalnej lub poprawin,

• Parking.

* w przypadku wesel mniejszych niż 100 os. pełnopłatnych
  ceny za wynajem sali ustalane są indywidualnie



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy na spotkanie.
Zaprezentujemy obiekty, odpowiemy na pytania

i omówimy szczegóły organizacji Państwa wesela.

Hotel Szczawnica Park Resort & Spa ****
Sala Bankietowa Residence

ul. Główna 25
34-460 Szczawnica, Polska

+48 883 044 119
wesela@szczawnica-park.pl

www.szczawnica-park.pl


