OFERTA WESELNA

NIEZAPOMNIANE WESELE W PAŁACU PAWŁOWICE
Wyjątkowe i najważniejsze w życiu wydarzenia wymagają specjalnej oprawy. W Pałacu
Pawłowice znajdą Państwo wszystko czego potrzeba, aby przyjęcie weselne stało się niezapomnianym
wydarzeniem.
Nasz profesjonalny, doświadczony, kreatywny, a przede wszystkim elastyczny zespół, zaaranżuje
przyjecie według Państwa scenariusza. Natomiast tym z Państwa, którzy jeszcze nie mają pomysłu na
organizację uroczystości, służymy radą i wskazówkami.
Z wielką przyjemnością podejmiemy się organizacji Państwa przyjęcia weselnego. Sprawimy, że
będzie niebanalne, romantyczne, klimatyczne, kolorowe i niepowtarzalne. Pełne wyjątkowych smaków.
Przepiękna sceneria otoczenia zabytkowego pałacu, profesjonalna obsługa i smaczne dania kuchni
polskiej sprawią, że Państwa wesele będzie niezapomniane.

NASZYM GOŚCIOM PROPONUJEMY
 apartament dla pary młodej
 możliwość wyboru miejsca uroczystości weselnej: sala balowa, sala restauracyjna lub
kompleks plenerowy
 duży wybór uroczyście serwowanych dań kuchni polskiej
 zniżkę na noclegi dla gości weselnych z dostępem do strefy SPA i śniadaniem

KOSZT PRZYJĘCIA Z POPRAWINAMI





sala restauracyjna: 220 PLN/os*
sala balowa: 245 PLN/os*
dopłata do menu PREMIUM w wysokości: 30 PLN/os
koszt wesela bez poprawin pomniejszy jest o kwotę 20 PLN/os

* Powyższe ceny obowiązują do 31.03.2018 roku. Nie wykluczamy podwyżki cen w latach kolejnych
Pałac Pawłowice
Hotel & Restauracja & SPA
Pawłowice 58, 46-310 Gorzów Śląski, woj. opolskie
Tel. : 34/ 341 14 66
e-mail: info@palacpawlowice.pl
Manager: tel.: 513 177 774
e-mail: manager@palacpawlowice.pl

SALE DO DYSPOZYCJI GOŚCI
Pałac Pawłowice oferuje dwie sale na organizację przyjęcia weselnego:
 sala balowa (w budynku Pałacu) z okrągłymi stołami, maksymalnie dla 120 osób. Przy
takiej ilości osób goście tańczą w sali kominkowej połączonej bezpośrednio z salą balową.
Optymalna ilość gości na salę balową to 60 – 75 osób, wówczas tańce i konsumpcja odbywają
się w sali balowej.
 sala restauracyjna w budynku obok pałacu. Na tej sali stoły są prostokątne. Sala
maksymalnie pomieści 190 osób. Minimalna ilość osób w sali restauracyjnej to 70.

MENU WESELNE
Cena przyjęcia weselnego obejmuje pełną konsumpcję wraz z ciastem oraz tortem piętrowym, owocami
oraz napojami niegazowanymi. Wyroby cukiernicze są produkcją piekarni – cukierni „Kłos”. W cenę
wliczone są również pokrowce na krzesła.
Cena nie obejmuje jedynie alkoholu, napojów gazowanych oraz wystroju sali (kwiaty).
Pierwszy dzień:
 powitanie Nowożeńców chlebem i solą, uroczysty toast winem musującym
 obiad dwudaniowy: zupa oraz danie główne podane na półmiskach (3 sztuki mięsa na osobę
w 5 rodzajach, 3 rodzaje surówek, 2 rodzaje dodatków skrobiowych).
 ciasta (3 sztuki na osobę do wyboru w 5 rodzajach)
 tort (rodzaj, smak, czas podania – do ustalenia),
 zestaw 10 przekąsek wybranych przez Zamawiających
 gorący krem
 kolacja I podana na półmiskach (2 sztuki mięsa na osobę, dodatki skrobiowe i surówki)
 dwa gorące przerywniki
 napoje niegazowane, kawa, herbata – bez ograniczeń oraz owoce sezonowe
Poprawiny:
 obiad dwudaniowy ( zupa oraz danie główne podane na półmiskach).
 deser lodowy oraz ciasta
 zimne przekąski
 gorąca kolacja
Dania podajemy wg indywidualnych ustaleń (na stołach, forma bufetu lub serwowana)
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WESELE W TYGODNIU
Przy przyjęciach weselnych organizowanych w tygodniu (np. poniedziałek – piątek, oprócz świąt)
dodatkowo gratis (pozycje są niewymienialne na inne usługi) :
 dodatkowa doba w apartamencie dla Nowożeńców,
 kruche ciasteczka na stoły,
 budka lodowa, nowość
 kelner do roznoszenia alkoholi i napojów gazowanych
 jeden KEG 20l piwa lanego Żywiec

NOCLEGI
Nowożeńcy otrzymują gratis do dyspozycji na noc weselną apartament. Posiadamy 33 pokoje oraz
5 apartamentów. Wszystkie pokoje są 2 osobowe, wykorzystując dostawki, możemy jednak
przygotować pokoje 3,4 oraz 5 osobowe. Maksymalnie możemy zakwaterować 115 osób.
Goście weseleni korzystający z noclegu otrzymują 20%
zniżki od cen katalogowych na noc weselną. Aktualnie cena
noclegu z wliczonym rabatem 20%, wynosi odpowiednio:
 pokój 1 osobowy: 112 PLN/doba
 pokój 2 osobowy: 144 PLN/doba
 dostawka: 50 PLN/doba
Cena noclegu obejmuje śniadanie oraz korzystanie dnia
następnego z atrakcji strefy SPA (jacuzzi, sauny, groty
solnej oraz basenu).

DODATKOWE INFORMACJE
1. Nie ma możliwości korzystania z cateringu zewnętrznego.
2. Rezerwacja terminu przyjęcia weselnego i jego formalne potwierdzenie następuje poprzez
podpisanie umowy oraz wpłatę zadatku w wysokości 1.000,00 PLN.
3. Ostateczna decyzja dotycząca menu, rodzajów ciast, przebiegu uroczystości, indywidualnych
oczekiwań, musi zostać podjęta przez Zamawiających do 30 dni przed weselem.
4. Ostateczna liczba osób i rezerwowanych pokoi powinna być podana do 7 dni przed przyjęciem
weselnym. W innym przypadku liczba osób i pokoi wcześniej podana będzie brana pod uwagę przy
rozliczaniu.
Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie.
Potrafimy sprostać Państwa oczekiwaniom i nie zawiedziemy danego nam zaufania.

Osoba do kontaktu:
tel.: 513 177 774
e-mail: manager@palacpawlowice.pl
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