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OFERTA  PRZYJĘCIA  WESELNEGO 

  Uroczystość weselna może przybrać najróżniejsze formy:  

• wesele w stylu Pałacowym ( zasiadane, dania 
serwowane, zakąski na zimnym bufecie) 

• garden party  

• inne  

K O N S U M P C J A 

• Potrawy gorące w czterech zestawach  

• Zimna płyta mięsna  

• Zimna płyta rybna  

• Zimna płyta serowo-warzywna  

• Sałatki  

• Bufet słodki z ciastami i owocami 

• Napoje zimne, soki owocowe, woda mineralna, napoje coca-cola – 
bez ograniczeń 

• Kawa, herbata – bez ograniczeń  

• Wódka, wina,  (bez ograniczeń),  

• Wino musujące na toast.  

 

USŁUGI I ATRAKCJE W CENIE PRZYJĘCIA 
WESELNEGO 

Profesjonalna i wykwalifikowana obsługa 

Przygotowanie stołu z alkoholami 

Powitanie gości lampką wina musującego 

Tradycyjne powitanie Pary Młodej chlebem i solą 

Monitorowany bezpłatny parking, ogrodzony teren 

Ochrona 

Monitoring 

Przygotowanie bufetu słodkiego na ciasta i owoce 

                            Przygotowanie scenariusza weselnego 

  

 

 



 

PONADTO DLA PAŃSTWA MŁODYCH OD NAS W 
PREZENCIE 

 

• Urokliwa kolacja przy świecach (tytko we dwoje)  

• Apartament dla nowożeńców z jacuzzi lub Apartament Pałacowy 

• 3 GODZINY ZEGAROWE NAUKI TAŃCA Z TANCERZEM KLASY S 
(wybieranie utworu oraz tańca indywidualnie) – możliwość 
wykupienia dodatkowych lekcji 

• Podanie tortu weselnego w ogrodzie . 

 

                           DODATKOWE PŁATNE USŁUGI 

• Wynajęcie wiodącego zespołu muzycznego, lub DJ 

• Ekskluzywna dekoracja lokalu, stołów, sal i parku 

• Dekoracja miejsca zaślubin w Pałacowym ogrodzie    1500 PLN 

• Widowiskowy poczęstunek gości weselnych tortem w ogrodzie w 
towarzystwie rac 1 szt./ 100 PLN 

• Wynajęcie pokoi dla gości w Pałacu 

• Lekcje tańca (dodatkowe) 75 PLN/ 45min. 

• Pokazy pirotechniczne (od 2500 PLN- efektowny pokaz) 

• Pokazy barmańskie 

• Fontanna czekoladowa 

• Samochód weselny  - Mercedes kl S  

• Fotograf, kamerzysta 

• Transport gości 

• Występ gwiazdy estradowej 
 

 

 

Menu dostosowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.  

 Dziedziniec Pałacowy i przepiękny 4 ha zabytkowy Park, stanowią 

sprzyjające warunki do aranżacji elementów uroczystości weselnej, tak, aby 

odbyła się ona tak jak Państwo tego oczekują.. W sezonie letnim możliwość 

organizacji ceremonii zaślubin w Pałacowym ogrodzie. 

 Niepowtarzalna atmosfera Pałacowych wnętrz oraz doskonała oferta 

kulinarna długo pozostanie w pamięci Państwa oraz Gości. 



Warto dodać, że istnieje możliwość opracowania przez Państwa własnego 
scenariusza, 

którego realizacja będzie dla nas przyjemnością 
 

Noclegi: 

 
Posiadamy 20 stylowo urządzonych pokoi i 4 Apartamenty, dla gości 
przyjęcia weselnego. Istnieje możliwość dostawek. Łączna liczba osób 

mogących przenocować w Pałacu to 50 + 10 dostawek. 
Przy wynajmie wszystkich pokoi i apartamentów istnieje możliwość 

negocjacji cen. 
 

Pałacowe Sale: 
 

Kryształowa – około 80 osób 
Bursztynowa (sala z kominkiem) –  40  osób 

Restauracja– 36 osób 
Piwniczki (połączone z restauracją) - do 32osób 

Oranżeria – 12  miejsca 
Sala Balowa ( połączona z salą myśliwską i bursztynową) – około 

70 osób 

Istnieje wiele możliwości rozlokowania gości. 

Organizujemy wesela do 200 osób. 
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