WYJĄTKOWE WESELA TYLKO W ARTIS LOFT HOTEL

WESELA

NAGRODY I TYTUŁY

Artis Loft Hotel to modernistyczny obiekt
o wysokim europejskim standardzie.
Smiały i nowoczesny wygląd Hotelu kusi
swoja formą i ładem, a wyjątkowe wnętrza
stworzone w duchu architektury industrial-

HOTEL ROKU 2013

HOTEL ROKU 2014

nej oddają koncepcję stylu inspirowanego
natura, w którym zamiast przepychu liczy
sie minimalizm.
Liczne wyróżnienia, tytuły i rekomendacje podkreślają najlepszą jakość usług
oferowanych przez Artis Loft Hotel.

HOTEL
Z POMYSŁEM 2014

TEN WYJĄTKOWY DZIEŃ

Dzień zaślubin, to jedno z najważniejszych wydarzeń w Naszym życiu.
Dlatego, pragniemy towarzyszyć Państwu w tym wyjątkowym dniu.
Wykwalifikowany zespół Artis Loft Hotel dokładnie wsłucha się w potrzeby
Młodej Pary i sprawi, że przyjęcie weselne będzie radosnym uwieńczeniem
zawarcia związku małżenskiego.
Tego dnia, najwazniejsi są dla Nas
Panstwo Młodzi, dlatego dołożymy
wszelkich starań, aby przyjęcie było
perfekcyjne i niezapomniane, zarówno
dla Państwa jak i dla weselnych Gości.

WYMARZONE MIEJSCE
Do Państwa dyspozycji oddajemy Salę Bankietową
o powierzchni 360m2. Jesteśmy gotowi na organizację
przyjęcia weselnego do 200 osób.
Specjalnie wydzielona przestrzeń dla Zespołu lub DJ
jest dodatkowym atutem naszej nowoczesnej Sali.

WESELA PLENEROWE
Zaślubiny i wesela w plenerze zyskują w Polsce coraz większa popularność. Proponujemy Państwu
zorganizowanie Ślubu plenerowego w ogrodzie Artis
Loft Hotel. Jesli Państwa marzeniem jest własnie ten
rodzaj uroczystości to my je spełnimy. Ta niezwykle
romantyczna sceneria pozostanie niezapomniana
zarówno przez Młodą Parę jak i weselnych Gosci.

PAKIETY DO WYBORU

Przygotowalismy dla Państwa 3 pakiety w których skład wchodzi:
•

Voucher na kolację rocznicową

•

Degustacja potraw weselnych dla 6 osób

•

Apartament dla Nowożeńców

•

Pierwsze śniadanie małżeńskie serwowane w Apartamencie

•

Powitalny chlebek dla Młodej Pary

•

Powitalną lampkę wina musującego dla Gosci weselnych

•

Salę Bankietową na wyłączność

•

Nadzór koordynatora wesela

•

Obsługę kelnerską dostosowaną do ilości Gości weselnych

•

Podstawową dekorację z ciętych kwiatów i świec

•

Eleganckie pokrowce na krzesła

•

Monitorowany parking dla Gości – około 100 miejsc

PAKIET STANDARD

PAKIET PREMIUM

PAKIET ALL INCLUSIVE

Do 100 osób

240 zł

260 zł

290 zł

Od 101 do 130 osób

220 zł

240 zł

270 zł

Od 131 do 150 osób

210 zł

230 zł

260 zł

Powyżej 150 osób

200 zł

220 zł

250 zł

Dni poza sobotą

170 zł

190 zł

220 zł

Dzieci do lat 4 – gratis
Dzieci 4 – 12 lat – 50% ceny
Obsługa (Dj/zespół, fotograf, kamerzysta) – 50% ceny

PAKIET STANDARD
PAKIET PREMIUM
PAKIET ALL INCLUSIVE

•

4 dania gorące serwowane indywidualnie

•

1 danie gorące w formie bufetu

•

Deser serwowany

•

10 przystawek zimnych (przystawki uzupełniane)

•

Napoje zimne (coca cola, fanta, sprite, soki owocowe 100%,
woda gazowana i niegazowana)

•

Napoje gorące (herbata Lipton mix smaków,
świezo mielona kawa z ekspresu automatycznego)

•

Owoce w formie bufetu

•

4 dania gorące serwowane indywidualnie

•

2 dania gorące w formie bufetu

•

Deser serwowany

•

10 przystawek zimnych (przystawki uzupełniane)

•

Napoje zimne (coca cola, fanta, sprite, soki owocowe 100%,
woda gazowana i niegazowana)

•

Napoje gorące (herbata Lipton mix smaków,
świezo mielona kawa z ekspresu automatycznego)

•

Owoce w formie bufetu

•

Mix ciast bankietowych w formie bufetu

•

Stół wiejski

•

4 dania gorące serwowane indywidualnie

•

2 dania gorące w formie bufetu

•

Deser serwowany

•

10 przystawek zimnych (przystawki uzupełniane)

•

Napoje zimne (coca cola, fanta, sprite, soki owocowe 100%,
woda gazowana i niegazowana)

•

Napoje gorące (herbata Lipton mix smaków,
świezo mielona kawa z ekspresu automatycznego)

•

Owoce w formie bufetu

•

Mix ciast bankietowych w formie bufetu

•

Stół wiejski

•

Wódka do wyboru – bez limitu do spożycia w trakcie przyjęcia (Żubrówka
Biała, Pan Tadeusz, Wyborowa, Soplica Szlachetna, Bols Platinium)

•

Wino 4 rodzaje – bez limitu do spożycia w trakcie przyjęcia

•

(2 wina wytrawne, 2 wina słodkie)

JEŻELI CHCĄ PAŃSTWO WZBOGACIĆ PRZYJĘCIE
O DODATKOWE ELEMENTY, PROPONUJEMY:
• Stoły tematyczne (kuchnie świata – francuska, włoska, grecka, japońska)
• Dania z grilla
• Poprawiny
• Pokaz sztucznych ogni
• Fontanna z gorąca czekoladą i owocami
• Drink bar z obsługą barmana
• Fotobudka
• Transport dla Gości
• Animator dla dzieci
• Limuzyna
• Płonący prosiak pieczony i serwowany przez Szefa Kuchni
• Prezentacja multimedialna
Współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonowcami innych usług ( DJ, zespół, fotograf, kamerzysta).

D O J A Z D

JESTEŚMY ZAWSZE PO DRODZE!

WARSZAWA
Artis Loft Hotel

WSPÓŁRZĘDNE
GEOGRAFICZNE
NE
51,993123
20,546513
51 59,587 20 32,791
51 59 35,2 20 32 47,4
459673 606150

Znajdujemy się zaledwie 30 minut od Lotniska
im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a 40 minut
od centrum Warszawy, na 411 km trasy nr 8
wiodącej z Warszawy do Katowic i Wrocławia.

KONTAKT
DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. +48 222 56 97 56
tel. +48 797 37 61 19
e-mail: sprzedaz@artis-loft.pl

RECEPCJA
tel. +48 22 256 97 56
fax. +48 22 256 97 54
mobile: 504 991 148

ARTIS LOFT HOTEL
ul. Boczna 18
96-325 Radziejowice Parcel
www.artis-loft.pl

