
HOTEL META     

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

Naszą	pasją	jest	spełnianie	
weselnych	marzeń!	

 

Dlaczego warto nas wybrać? 

 

Każda nasza oferta jest przygotowywana ze

szczególną troską i starannością,

dostosowaną do Waszych potrzeb. 

 

Opowiedz nam o swoich oczekiwaniach i

marzeniach, my przygotujemy przyjęcie,

które będziecie wspominać całe życie. 

W	naszej	ofercie	znajdziecie	między	innymi:	

powitanie Pary Młodej chlebem i solą

serwowany obiad czterodaniowy oraz trzy gorące

kolacje

zimne zakąski na stołach lub na bufecie

tort weselny

nielimitowane napoje zimne i gorące

apartament dla Pary Młodej GRATIS

rabat na noclegi dla gości weselnych

opiekę  doświadczonego koordynatora od

podpisania umowy poprzez czuwanie nad

przebiegiem wesela po ostateczne rozliczenie

bezpłatny parking 

kącik zabaw dla dzieci

pomoc w doborze usług weselnych:

oprawy muzycznej, dekoracji

fotografa, kamerzysty

atrakcji dla gości

możliwość  indywidualnego dostosowania menu 

profesjonalną  i sympatyczną  obsługę

MOŻLIWOŚĆ  ZORGANIZOWANIA ŚLUBU CYWILNEGO

W PLENERZE 

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

Naszą	pasją	jest	spełnianie	
weselnych	marzeń!	

 

Dzień ślubu to jeden z najpiękniejszych dni w

życiu.  To również najdłużej i najstaranniej

planowane, a także najbardziej wyczekiwane

wydarzenie. 

 

Doskonała kompleksowa obsługa, dbałość o

najmniejsze szczegóły, dopasowanie do

indywidualnych oczekiwań - to trzy powody,

dla których warto ten dzień przeżyć z nami.
Restauracja Tarasowa i Lustrzana - zaprojektowane

tak, aby wyjątkowa oszklona przestrzeń  i

zmieniający się  wraz z porą  roku pejzaż  był

najwspanialszą  dekoracją .  Sale pomieszczą  łącznie

do 180 Gości.

Nowa Restauracja Panoramiczna - jest połączeniem

minimalizmu i nowoczesności z górskimi

elementami drewna i kamienia. Znajdzie w niej

miejsce 60 weselników.  

View Bar - przewidziana dla ok. 80 gości, kusi

rozpalonym kominkiem, specjalnym parkietem

tanecznym oraz rzutnikiem, na którym Młoda Para

może odtwarzać  „migawki” z wspólnych chwil.

Nowoczesna sala jest cała przeszklona z tarasem,

Nowa Sala Bankietowa

 

 

więc górskie powietrze oraz piękny widok

gwarantowany 

 

Nowoczesna, a zarazem stylowa, w której mogą  być

organizowane przyjęcia weselne nawet dla 250 osób.

W pełni klimatyzowana o powierzchni 450 m

kwadratowych z profesjonalnym oświetleniem

i sprzętem multimedialnym posiada scenę  oraz

obszerny parkiet. Całość  dopełnia szklana ściana okien

z widokiem na panoramę  Beskidów i kolejkę .
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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 

Specjalne promocyjne ceny noclegów:

 260 zł - pokój 2 osobowy

360 zł - pokój 2 osobowy z dostawką  

(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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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
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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

do 5 godzin: 700,00 zł

 

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 12 godzin: 1300,00 zł

 

 

 

 

 

 


