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Poznaj Z-Hotel Business & SPA – jedno z ulubionych miejsc na wesele pod Warszawą 

Wspaniałe, zielone i ciche miejsce, dwa niesamowite pakiety weselne 

pełne atrakcji i niespodzianek  

Zapraszamy! 
 

 PAKIET ZAWIERA: 

 Powitanie Pary Młodej chlebem i solą 

 Wino musujące dla Gości na toast powitalny 

 Profesjonalną obsługę kelnerską 

 Salę bankietową przygotowaną odpowiednio do potrzeb przyjęcia 

 Eleganckie pokrowce na krzesła 

 Pokój z łożem małżeńskim na noc poślubną dla Pary Młodej 

 Specjalne ceny na zakwaterowanie dla Gości weselnych 

 10% zniżki na przyjęcia weselne organizowane w piątki lub niedziele (nie dotyczy świąt) 

 10% zniżki na przyszłe przyjęcia rodzinne takie jak: chrzest, urodziny, komunie 

 Masaż dla Dwojga przed lub po przyjęciu weselnym 

 15% zniżki na dodatkowe zabiegi na twarz i ciało w Z-Spa dla Pary Młodej przed i po przyjęciu weselnym 

 Bezpłatny parking naziemny dla Gości weselnych 

 Czas trwania przyjęcia do 4:00 rano 

 Preferencyjne ceny alkoholi – zapytaj o ofertę specjalną 

 Możliwość przyniesienia własnego alkoholu (za dodatkową opłatą – tzw. korkowe) 

 

 PROPONUJEMY RÓWNIEŻ ODPŁATNIE: 

 Wynajęcie DJ’a dopasowanego do charakteru przyjęcia 

 Kompleksowe przygotowanie dekoracji sali, kwiaty 

 Wystrój wejścia do sali bankietowej i wejścia do hotelu 

 Profesjonalnych fotografów i kamerzystów 

 Wynajęcie limuzyny i transportu dla Gości 

 Organizację poprawin 

 Pokoje hotelowe w promocyjnej cenie 

 Dzieci w wieku 0-3 – gratis 

 Dzieci w wieku 3-12 – 60% wartości wybranego menu 

 Wszystkie ceny zawierają odpowiedni podatek VAT 

 Tort weselny 1,2 lub 3 piętrowy w cenie 15 PLN / os 

 Bufet wiejski w cenie 2000 PLN do 100 os, każda następna osoba 10 PLN 

 Przedłużenie trwania przyjęcia: 10% wartości przyjęcia za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 

 

Zapytaj o ofertę weselną dla siebie: tel. 22 778 11 47 

sprzedaz@z-hotel.com 
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PAKIET SREBRNY 
 

Obiad weselny serwowany: 
         2 zupy do wyboru 

       Danie główne 

 

Dwa dania gorące serwowane  

ok godziny 2300 i 200 

 

 

 

 

10 rodzajów przekąsek zimnych 

7 przystawek  

3 sałatki 

Wybór pieczywa i masło 

Pikle i marynaty 

serwowanych na  stole lub w bufecie 

 

Bufet słodki 

        4 rodzaje ciast i deserów 

        Świeże owoce filetowane 

 

Napoje 

        Kawa, herbata 

        Sok pomarańczowy, jabłkowy 

        i grejpfrutowy 

        Napoje gazowane coca-cola, sprite,  

        fanta w butelkach 0,2l 

        Woda gazowana i niegazowana  

        w butelkach 0,7 l 

  
 

Cena: 245 PLN za osobę 

 

 

 

PAKIET ZŁOTY 

 

 Obiad weselny serwowany: 

        2 zupy do wyboru 

      Danie główne 

 

Trzy  dania gorące serwowane  

ok godziny 2200 ,  130 , 300 

 

Kucharz serwujący tatara z wołowiny 

i tatara z troci bałtyckiej 

 

10 rodzajów przekąsek zimnych  

 7 przystawek  

 3 sałatki 

 Wybór pieczywa i masło 

 Pikle i marynaty  

serwowanych na stole lub w bufecie 

 

 Bufet słodki 

        4 rodzaje ciast i deserów 

        Świeże owoce filetowane  

 

 Napoje 

        Kawa, herbata 

        Sok pomarańczowy, jabłkowy 

        i grejpfrutowy 

        Napoje gazowane coca-cola, sprite, 

        fanta w butelkach 0,2l 

        Woda gazowana i niegazowana  

         w butelkach 0,7 l 

   

 

Cena: 270 PLN za osobę  

 
 

 

 


