ŚLUB I WESELE

w plenerze
I NIE TYLKO

CAŁA POLSKA

BIE L AWA

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Hotel Dębowy

ZOBACZ WIĘCEJ

Położony w Bielawie Hotel Dębowy Biowellness & SPA to
doskonały wybór na realizację marzenia o pięknym weselu
w górach. Stylowe wnętrza sal bankietowych, dbałość o każdy
detal oczarują Gości i pozwolą w pełni skoncentrować się na celebrowaniu tak ważnego dnia. 10-hektarowy, zabytkowy park,
z którego widok rozpościera się na Góry Sowie to klimatyczna
przestrzeń na organizację plenerowego ślubu i wesela. Profesjonalna obsługa, wyśmienita kuchnia serwująca także dania
wegańskie i wegetariańskie oraz wytworna baza noclegowa to
gwarancja przyjęcia na wysokim poziomie.
Hotel Dębowy Biowellness&SPA
ul. Korczaka 1, 58-260 Bielawa Polska
+48 74 833 10 31 / +48 884 989 894
recepcja@hoteldebowy.pl
www.hoteldebowy.pl

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

DO 160
160 – 200 PLN

KO M IE R O WO

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Pałac
Komierowo

ZOBACZ WIĘCEJ

Pałac Komierowo to prawdziwa perła architektoniczna i historyczna województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie w samym
sercu dzikiej przyrody Pary Młode zrealizują marzenia o idealnym przyjęciu weselnym. Klimat neobarokowych murów przeplata się z nowoczesnym i wyrafinowanym designem wnętrz.
Ekskluzywne sale weselne, komfortowa baza noclegowa, oraz
pałacowe ogrody tworzą zjawiskowe tło do organizacji uroczystości zaślubin oraz efektownego przyjęcia w każdym stylu. Na
szczególną uwagę zasługuje przestronny taras, z którego widok
rozpościera się na zabytkowy park ze stawami, gdzie w cieniu
kilkusetletnich dębów zaaranżujecie gustowny ślub plenerowy. Serca Młodej Pary i ich Gości skradnie wykwintne menu,
przygotowywane z wielką pasją i starannością. Po uroczystości
Nowożeńcy mogą rozpocząć swój miesiąc miodowy w pałacowych apartamentach, rozkoszując się urokami okalającej obiekt
natury.
Pałac Komierowo
Komierowo 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie
+48 525 444 444 / (52) 321 06 48
recepcja@palackomierowo.com
www.palackomierowo.com

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

DO 85
WYCENA INDYWIDUALNA

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

BY S T R Z Y CA N O WA

Rezydencja
W Szczerym
Polu

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaprojektowana w myśl nowatorskich wizji architektonicznych
Rezydencja w Szczerym Polu to cudowne miejsce na organizację ślubu i wesela w plenerze. Obiekt idealnie wpisze się
w gusta osób ceniących sobie eleganckie wnętrza oraz urok
otaczającej hotel natury. Na szczególną uwagę zasługuje panoramiczny ogród z podgrzewanym basenem, w którym w otoczeniu bliskich Młodzi mogą złożyć sobie przysięgę małżeńską
oraz rozpocząć celebrację najważniejszego dnia w ich życiu.
Dodatkowe atuty Rezydencji to: przestronne wnętrza przygotowane na przyjęcie 550 gości, wyśmienita kuchnia, przeszklony
apartament dla Nowożeńców oraz monitorowany parking.
Rezydencja W Szczerym Polu
Bystrzyca Nowa 9, 23-107 Strzyżewice
668-564-242 / 501-210-256
info@rezydencjawszczerympolu.pl
www.rezydencjawszczerympolu.pl

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

50 – 450
250 – 300 PLN

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WY SO KA

Gościniec
na Półwyspie

ZOBACZ WIĘCEJ

Malownicza okolica Pojezierza Lubuskiego kryje w sobie
urokliwy obiekt weselny – Gościniec na Półwyspie określany
także mianem polskiej prowansji. Miejsce charakteryzują
piękne, zabytkowe, odrestaurowane wnętrza oraz klimatyczny
taras z pięknym widokiem na jezioro. Gościniec to idealna
propozycja dla Par ceniących oryginalne wnętrza, kameralny
nastrój i przestrzeń... Niezwykle romantyczna ceremonia
zaślubin zorganizowana nad brzegiem jeziora w otoczeniu
bujnej roślinności może okazać się marzeniem do spełnienia.
Do dyspozycji Pary Młodej i ich gości są urokliwe pokoje
hotelowe w murach starego gospodarstwa. Charakter obiektu
podkreśla także wyśmienita, ekologiczna kuchnia, korzystającą
z sezonowych produktów i bogactw regionu. Przyjecie oslodzi
lodowy tort weselny wykonany z ,,Lodów od Serca”, które
w 2017 roku zajęły III miejsce na Lodziarskich Mistrzostwach
Polski Expo Sweet.
Gościniec na Półwyspie
Wysoka 45, 66-300 Międzyrzecz
95 741 36 63
waldek@gosciniecwysoka.pl
www.gosciniecwysoka.pl

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

DO 80
OD 150 PLN

PĘ CZ N IE W

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

W Szczerym
Polu

ZOBACZ WIĘCEJ

Unikatowy pensjonat W Szczerym Polu, położony na terenie województwa łódzkiego, w sąsiedztwie niewielkiego stawu
to niepowtarzalne miejsce na zawarcie związku małżeńskiego
w iście romantycznym stylu. Hotel przystosowany jest do organizacji tradycyjnego wesela w przestronnej Sali Kameralnej lub
Biesiadnej Stodole, a także uroczystości plenerowej w magicznej scenerii nad brzegiem Jeziorska. Ukwiecony ogród, cień wysokich drzew i stary pomost to elementy naturalnych dekoracji
oryginalnej ceremonii zaślubin, a także niezwykle plastyczne
i ekspresyjne tło do ślubnych zdjęć. W Szczerym Polu to idealna baza do realizacji wesela plenerowego w stylu boho,
w myśl prostej i wysmakowanej elegancji, skandynawskiej nucie
lub rustykalnym tonie. Pary Młode, które zdecydują się uczcić
najważniejszy dzień swojego życia w Szczerym Polu zyskają wymarzony ślub oraz niepowtarzalne wspomnienia.
W Szczerym Polu
NEST Aleksandra Ozdoba Mikołajczyk
Popów 19, 99-235 Pęczniew
+48 537 011 177
kontakt@wszczerympolu.pl
www.wszczerympolu.pl

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

150
OD 290 PLN

Z AKO PAN E

WOJEWÓDZTWO MAŁOPLSKIE

Nosalowy
Park
Hotel & Spa

ZOBACZ WIĘCEJ

Nosalowy Park Hotel & Spa to elegancki, 5* obiekt z doskonałą lokalizacją w centrum Zakopanego. To miejsce, którego
charakter tworzą jakość, gościnność i design. Nosalowy Park to
niepowtarzalna przestrzeń na wypowiedzenie sakramentalnego ,,tak” w scenerii Tatr. Wnętrza inspirowane stylem art déco,
zachwycają nowatorską aranżacją. Stary, bukowy park otaczający hotel oraz przestronne pokoje z zielonymi tarasami (na
najwyższej kondygnacji) z widokiem na Giewont i pasmo Gubałowki to wspaniałe miejsce na nieszablonowy ślub i wesele
w plenerze. Nowocześnie wyposażone apartamenty, strefa
wellness i autorskie NABE SPA pozwolą Parze Młodej i ich gościom na chwilę wytchnienia. Wykwintne specjały kuchni polskiej i międzynarodowej oraz 5* obsługa sprawią, że ten Wielki
Dzień stanie się niezapomnianym wydarzeniem dla Nowożeńców i ich Gości. Nosalowy Park to wymarzony obiekt na eleganckie i kameralne wesele w stylu glamour.
Nosalowy Park Hotel & Spa
ul. Kościuszki 18, 34-500 Zakopane
+48 18 20 00 670
rezerwacjapark@nosalowy.pl
www.nosalowypark.pl

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

DO 50
290 – 450 PLN

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Z DU N O WO

Pałac
Zdunowo

ZOBACZ WIĘCEJ

Zabytkowy Pałac z XX wieku – perła późno barokowej architektury województwa mazowieckiego to rewelacyjne miejsce
na realizację marzeń dotyczących organizacji zjawiskowego
ślubu i wesela w plenerze. Nowożeńcy mogą złożyć przysięgę małżeńską na łonie natury w zaciszu pałacowego ogrodu,
nad brzegiem zdunowskiego stawu, gdzie w przejrzystej tafli
wody będzie odbijać się ich szczęście. Doskonałą przestrzenią na uczczenie ceremonii zaślubin będzie wytworny namiot
umieszczony w cieniu drzew 100-letniego parku, okalającego
posiadłość. Obiekt dysponuje bazą noclegową dla 47 gości,
rozmieszczoną w gustownych i komfortowych apartamentach.
Niebywałym plusem Pałacu jest możliwość́ zaaranżowania
przestrzeni zgodnie z życzeniem narzeczonych oraz indywidualnie dopasowywane menu weselne.
Pałac Zdunowo
Zdunowo 50, 09-142 Załuski
+48 23 661 98 00 / +48 694 484 584
mzdziarska@palaczdunowo.pl
www.palaczdunowo.pl

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

150
229 – 319 PLN

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

O L SZ O WA

Pod Złotym
Rogiem

ZOBACZ WIĘCEJ

Gościniec Pod Złotym Rogiem to wyjątkowy obiekt weselny
na mapie województwa opolskiego, gdzie w klimatycznych wnętrzach, otoczeniu przyrody, z dala od zgiełku i szumu można
zaplanować swój wymarzony ślub. Piękne, odrestaurowane
wnętrza z ceglanymi sufitami, eleganckimi żyrandolami stanowią doskonałą bazę do organizacji niezapomnianego przyjęcia.
Dwie, klimatyzowane sale bankietowe na 170 i 80 gości sprawdzą się podczas organizacji tradycyjnego wesela. Wspaniały,
zielony ogród Gościńca to przestrzeń do zrealizowania niekonwencjonalnej uroczystości w plenerze . Poza urokami otaczającej obiekt natury serca Weselników skradną staranie dobrane i przyrządzone z pasją dania weselne. Perfekcyjna obsługa
Gościńca dołoży wszelkich starań, aby ten dzień przyniósł Młodej Parze radość i niezapomniane wspomnienia.
Gościniec „Pod Złotym Rogiem”
ul. Hodowlana 5, 47-143 Olszowa
+48 512 710 345
kontakt@podzlotymrogiem.pl
www.podzlotymrogiem.pl

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

DO 160
165 – 370 PLN

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

JAKAĆ M Ł O DA

Restauracja
Dwa Wiatry

ZOBACZ WIĘCEJ

Restauracja Dwa Wiatry to romantyczny dworek zlokalizowany w zielonej i niezwykle malowniczej części Podlasia, oddalony zaledwie 20 kilometrów od Łomży – doskonały na organizację plenerowego wesela. Stylowy obiekt z bazą noclegową,
otoczony urokami natury, oferuje przestronną salę weselną
z parkietem tanecznym i antresolą, a także nowoczesny, klimatyzowany namiot weselny. Białe, drapowane atłasy u sufitu,
obszerne żyrandole w pałacowym charakterze, nowoczesna
aranżacja stołu prezydialnego dają możliwość organizacji wyszukanego przyjęcia weselnego w tonie nieprzymuszonej elegancji. Na uwagę zasługuje menu weselne - prawdziwe bogactwo smaków i aromatów, które spełni oczekiwania najbardziej
wymagających smakoszy. Restauracja Dwa Wiatry specjalizuje
się zarówno w daniach kuchni polskiej i regionalnej, jak i potrawach kuchni światowej (orientalna, śródziemnomorska). Szef
kuchni zadba także o propozycje wegetariańskie i wegańskie.
Do dyspozycji gości obiekt oddaje przestronny parking oraz 12
stylowych miejsc noclegowych.
Restauracja Dwa Wiatry
Jakać Młoda 1, 18-411 Jakać Młoda
535 776 500
restauracjadwawiatry@gmail.com

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

400
OD 150 PLN

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

AL BIGO WA

Sady
Albigowa

ZOBACZ WIĘCEJ

W województwie podkarpackim, w otoczeniu urokliwych sadów
owocowych położony jest idylliczny folwark Sady Albigowa,
którego historia sięga XIX wieku. Sala bankietowa, odrestaurowana, drewniana stodoła z betonową posadzką (obie pomieszczą do 180 osób), biały namiot eventowy o powierzchni
140m2, a także stylowy dworek z pokojami dla gości to baza do
organizacji nie tylko tradycyjnego przyjęcia weselnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na zielony dziedziniec z ogromną
wierzbą i otaczający folwark teren sadowniczy, stanowiący doskonałe warunki do organizacji ceremonii ślubu oraz wesela
w plenerze. Na Nowożeńców i ich Gości czeka także mnóstwo
atrakcji, które uprzyjemnią odpoczynek po całonocnej zabawie,
jak np. stadnina koni arabskich, galeria zabytkowych powozów
konnych czy miejsce grillowe . Bujna roślinność, nastrojowe
ścieżki spacerowe czy stare klimatyczne zabudowania stworzą
cudowna scenerię do ślubnej sesji fotograficznej.
Sady Albigowa – Wesele w Sadach
37-122 Albigowa 300 k/Rzeszowa
500 277 186 / 793 696 636
sadyalbigowa@gmail.com
www.weselewsadach.com

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

180
OD 220 PLN

KO SAKO WO

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Hotel Biancas

ZOBACZ WIĘCEJ

Położony niedaleko Gdyni, komfortowy Hotel Biancas to
wspaniałe miejsce na ślub i wesele w plenerze. Zaletą hotelu
jest doświetlona, klimatyzowana sala weselna, odpowiednia dla
Par marzących o tradycyjnym przyjęciu. Dla Nowożeńców pragnących ślubować sobie miłość oraz wraz z gośćmi świętować
to wydarzenie na świeżym powietrzu obiekt proponuje przestronny taras letni z nastrojowym ogrodem. Widok z tego miejsca rozpościera się na pola uprawne, przywołując niemalże arkadyjską atmosferę. Biancas dysponuje miejscem noclegowym
dla 70 osób. Wychodząc naprzeciw potrzebom Par Młodych
obiekt realizuje także przyjęcia w piątki, gwarantując atrakcyjną
ofertą cenową. Wyśmienite dania przygotowane pod czujnym
okiem szefa kuchni będą prawdziwą ucztą dla zmysłów.
Hotel Biancas
81-198 Kosakowo, ul.Żeromskiego 9
531 713 713
kontakt@biancas.pl
www.biancas.pl

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

DO 160
216 – 260 PLN

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

SZ CZ Y R K

Hotel Alpin

ZOBACZ WIĘCEJ

Hotel Alpin Szczyrk to idealne miejsce na organizację przyjęcia
weselnego dla Par, które marzą o uroczystości w górach.
Położony w Beskidzie Śląskim obiekt oferuje przepiękne sale
weselne: Szklaną i Kominkową, bazę noclegową na 85 osób
oraz możliwość realizacji przyjęcia na świeżym powietrzu. Jasna
kolorystyka, z dominantą bieli i ogromne okna Sali szklanej
sprawiają, że pomieszczenie nabiera niezwykle wytwornego
i eleganckiego charakteru. Jest też idealną bazą do
przygotowania przyjęcia z dowolnym motywem przewodnim.
Niezaprzeczalna zaletą obiektu jest przestronny ogród
z drewnianą wiatą, która umożliwia przygotowanie wspaniałej
uroczystości zaślubin w plenerze. Konstrukcja zaprojektowana
w stylu góralskim akcentuje koloryt regionu. Młode Pary, które
słowa przysięgi małżeńskiej zechcą wypowiedzieć, biorąc na
świadka porośnięte kosodrzewiną wzgórza, powinny zapoznać
się z ofertą Hotelu Alpin.
Hotel Alpin
Beskidzka 40, 43-370 Szczyrk
+48 33 827 19 00 / +48 509 231 343
recepcja@hotel-alpin.pl
www.hotel-alpin.pl

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

DO 180
OD 240 PLN

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ś WIĘ T A KATAR Z Y N A

Hotel
Jodełka

ZOBACZ WIĘCEJ

Położony w sercu Gór Świętokrzyskich u podnóża owianej legendami Łysicy Ośrodek Wypoczynkowy Jodełka to doskonałe miejsce na niezapomniane przyjęcie weselne w plenerze. Chcąc sprostać różnorodnym wizjom uroczystości,
w ofercie obiektu znajduje się przestronny namiot umieszczony w bliskim sąsiedztwie Parku Narodowego, drewniana
wiata zwana Chatą zbója Macieja, a także sala bankietowa
hotelowej restauracji. Kompleks ten to idealna przestrzeń
na organizację nieszablonowego wesela w stylu romantycznego boho, sielskiej biesiady oraz w klimacie rustykalnym.
Urokliwy ogród Jodełki pozwala również na realizację ceremonii zaślubin na świeżym powietrzu, co w połączeniu
z bazą noclegową dla gości oraz przepyszną kuchnią serwująca
regionalne specjały czyni ośrodek prawdziwą perłą województwa świętokrzyskiego.
Ośrodek Wypoczynkowy „Jodełka”
ul. Kielecka 3, 26-010 Święta Katarzyna
41 311 21 11 / 607 215 452
jodelka@hoteljodelka.pl
www.hoteljodelka.pl

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

150
200 – 220 PLN

R U CIAN E - N IDA

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Mazurski Raj

ZOBACZ WIĘCEJ

Położony w sąsiedztwie krystalicznych jezior Hotel Mazurski
Raj to miejsce na wyjątkową ceremonię zaślubin oraz niezapomniane przyjęcie weselne. Sakramentalne ,,tak” Młoda Para
może wypowiedzieć nad brzegiem jeziora Bełdany, na pomoście lub w otoczeniu 6 hektarowego ogrodu. Iskrząca tafla
bełdańskich wód to także przepiękna sceneria na realizację
ślubnej sesji zdjęciowej. Bazę noclegową nowoczesnego obiektu stanowią nastrojowe wnętrza hotelowych apartamentów,
zaaranżowane w ciepłych, stonowanych barwach oraz domki
myśliwskie. Po wyczerpujących przygotowaniach Nowożeńcy
mogą zrelaksować się w strefie SPA lub podczas spacerów po
kojących zmysły zakątkach Puszczy Piskiej.
Hotel Mazurski Raj
12-220 Ruciane-Nida, Piaski 5
+48 87 425 21 00 / +48 503 481 431
recepcja@mraj.pl
www.mazurskiraj.pl

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

400
210 – 290 PLN

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

S T AR E M IASTO

Skansen Bicz

ZOBACZ WIĘCEJ

Zlokalizowany w sercu Wielkopolski kompleks Skansen Bicz
Familly & Spa to wspaniałe miejsce na organizację wesela na
świeżym powietrzu. Drewniana konstrukcja industrialnej stodoły doskonale wpisuje się w idee przyjęć Slow Wedding, w stylu
rustykalnym i boho. Jest to przestrzeń z otwartymi ścianami,
które można zasłonić w razie niepogody. Obiekt jest w stanie
pomieścić 80 osób. Unikalnym rozwiązaniem będzie także organizacja ślubu cywilnego lub humanistycznego w plenerze
skansenu w otoczeniu zieleni i zabytkowych 300-letnich wiatraków. Pary planujące ślub kościelny zachwyci znajdującą się
na terenie obiektu romantyczna kapliczka. Zapach drewnianej
architektoniki z przepięknymi witrażami, zlokalizowanej na wyspie, otoczonej wodą to perfekcyjne miejsce na powiedzenie
sobie sakramentalnego „tak”.
Skansen Bicz
Bicz 9a, 62-571 Stare Miasto
Tel. 536 995 725 / 577 898 222
biuro@skansenbicz.pl
wesela@skansenbicz.pl
www.skansenbicz.pl

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
STREFA CHILLOUT
OGRÓD
POKOJE DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

80
OD 219 PLN

DŹ WIR Z Y N O

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Aqua Marine

ZOBACZ WIĘCEJ

Hotelowa perła nadmorskiego wybrzeża, zlokalizowana nad
brzegiem jeziora Resko - Stanica Wodna wraz z restauracją
Aqua Marine to rewelacyjne miejsce na plenerową ceremonię
zaślubin i urzekające przyjęcie weselne. Do dyspozycji Młodej
Pary oddany jest romantyczny dom weselny z przestronną salą,
której niepodważalnym atutem są ogromne okna, pozwalające
cieszyć się widokiem okalającej obiekt przyrody. Sesja ślubna w
promieniach topiącego się w morzu słońca, relaksujące spacery wzdłuż plaży oraz rejs łódką po jeziorze to atrakcje, które czekają na Parę Młodą tuż po zakończonym świętowaniu. Goście
długo nie zapomną wspaniałej zabawy, smaku wykwintnych
potraw oraz odprężającego wypoczynku w akompaniamencie
odgłosów natury, rozbrzmiewających nad brzegiem jeziora.
Stanica Wodna S.C.
ul. Jachtowa 44, 78-131 Dźwirzyno
tel. 94 / 351 03 85 lub 696 076 002
email: stanicawodna@op.pl
www.stanica-wodna.pl

ILOŚĆ OSÓB
CENA ZA OSOBĘ
OKRĄGŁE STOŁY
PARKING
PATIO
OGRÓD
DOMKI DLA GOŚCI
KLIMATYZACJA
DEKORACJE W CENIE

DO 140
240 – 280 PLN

Wedding Dream
– TW ÓJ ŚLUB, NA SZA PA S JA

Więcej porad i inspiracji znajdziesz na portalu

oraz na platformie

Kompleksowe, ślubne zakupy online zrobisz na

W organizacji uroczystości weselnych pomoże
Twój osobisty planner ślubny

Pozostali usługodawcy ślubni czekają na Ciebie
w KATALOGU FIRM IZABELI JANACHOWSKIEJ

SPRAWDŹ

