
HOTEL META     

G D Y  C E L E M  J E S T  M I Ł O Ś Ć  

Pokoje	dla	Gości	weselnych

 

Dla Gości weselnych proponujemy 200
miejsc noclegowych w stylowych

pokojach, podczas gdy Para Młoda może
cieszyć się wspólnymi chwilami nocy

poślubnej w jednym z naszych
luksusowych apartamentów - GRATIS 

 360 zł - pokój 2 osobowy

520 zł - pokój 2 osobowy z dostawką 

Specjalne promocyjne ceny noclegów:

(dla osoby dorosłej lub dziecka)

 

W cenę noclegu wliczone jest również

śniadanie serwowane w formie bufetu

szwedzkiego w godzinach 8:00-11:00 

 

W sezonie letnim Goście mogą korzystać

również z basenu zewnętrznego, 

z wydzieloną bezpieczną strefą 

dla najmłodszych.

 

Korzystanie z nowej Strefy Wellness 

(sauna sucha, sauna ziołowa,

łaźnia parowa, pokój relaksu ze ścianami

solnymi, jacuzzi) oraz Basenu

Wewnętrznego - dodatkowo płatne.
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Na przyjęcia weselne poniedziałek - czwartek - atrakcyjne RABATY!                                                         Zadzwoń i zapytaj o wolne terminy! 



HOTEL META     

Pakiet alkoholowy "All Inclusive" 

Alkohol rozliczany wg. spożycia 

Bufet tematyczny:

Paczki z ciastami dla Gości (własnego wyrobu) 

Upominek dla Gości w formie niespodzianki

Księga Gości/ winietki/ zawieszki na wódkę/ menu etc. 

Dekoracje: balony z helem/ rama kwiatowa/ makrama etc.

Samochód dla Pary Młodej/ Bryczka/ Kareta 

(wódka czysta, wino obiadowe białe i czerwone, piwo)

59,00 zł/ os
 

wódka czysta Wyborowa 0,5l - 50,00 zł

wódka czysta Finlandia 0,5l - 70,00 zł 

wino obiadowe białe/czerwone 0,7l - 45,00 zł 

piwo lane Lech 0,5l - 8,00 zł 

owocowo - alkoholowy poncz firmowy 0,2l - 10,00 zł 
 

Istnieje możliwość wniesienia własnego alkoholu, 

za opłatą serwisową "korkowe" - 10,00 zł/ butelka
 

góralski/staropolski - 19,00 zł/ os. 

słodki z fontanną czekoladową/ koktajlowy "fit" - 15,00 zł/os.  
 

29,00 zł/szt ( 0,7 kg)
 

35,00zł/szt 

 wycena indywidualna
 

wycena indywidualna
 

wycena indywidualna

 

Na przyjęcia weselne poniedziałek - czwartek - atrakcyjne RABATY!                                                         Zadzwoń i zapytaj o wolne terminy! 

DODATKOWO:     
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Tablica z układem stołów - GRATIS

Kompozycje z żywych kwiatów ( inne niż pakietowe):

Ikebana na stół prezydialny  - 300,00 zł

Koszyki ratunkowe: damski + męski - 260,00 zł 

Animator dla dzieci: 5 godzin - 900,00 zł

Fotobudka: 2 godziny - 1000,00 zł

Kapela Góralska : 2 godziny - 1500,00 zł

Saksofonista/ Pianista: 2 godziny - 1000,00 zł

Ceremonia ślubu w plenerze - 1500,00 zł

Transport gości - 7 os Bus Mercedes

 

150,00 zł - 200,00 zł/ stół

 

 

 

 

 

 

 

cena zawiera: przygotowanie krzeseł 

dla gości i Pary Młodej, stołu ceremonialnego, 

standardową dekorację namiotu, 

czerwony dywan, kwiaty lub płatki 

( nie zawiera kosztów urzędowych)

 

do 5 godzin: 700,00 zł

do 12 godzin: 1300,00 zł

 

 

 

 

 

 


