Zaślubiny i wesele w Aries

Wedding & Reception in Aries

Przysięga

Ten moment. Wasze spojrzenia i słowa, które zapamiętacie
do końca życia. Przysięga małżeńska to doniosła chwila.
Warto zadbać aby jej oprawa była równie piękna i wzniosła.
W Aries Hotel & Spa Wisła zaślubiny odbywają się
w ogrodzie z altaną w otoczeniu beskidzkiej natury.
Wyjątkowe tło aby powiedzieć magiczne TAK.

Wedding Vows

That moment. You will remember the way you looked at
each other and the words you said for the rest of your life.
The exchange of wedding vows is a magnificent moment.
It deserves extraordinary & spectacular settings. At Aries
Hotel & Spa Wisła, weddings take place in a garden with
a gazebo engulfed by the Beskids nature. A truly unique
venue to say the magical I DO.

Konsultantka ślubna

Pomoże w doborze kwiatów. Doradzi usadzenie Gości.
Skutecznie zmierzy się z każdym wyzwaniem. Katarzyna
Zubrzycka - kreatywna, empatyczna i zawsze pomocna –
nasz zaufany Event Manager w Aries Hotel & Spa Wisła.
Zaufały jej już dziesiątki Par. Zaangażowana na każdym
etapie przygotowań do Twojego ślubu. Doskonała
opiekunka udanego przyjęcia.

Wedding consultant

She will help with the flower arrangements. She will advise
you on how to seat your Guests. She will find a solution to
any problem. Katarzyna Zubrzycka - creative, empathic
and always ready to help - our trustworthy Event Manager
at Aries Hotel & Spa Wisła. Dozens of couples put their
trust in her already. She's involved in planning your
wedding at every stage. A perfect overseer of an
impeccable event.

Oranżeria

Zaprojektowana by... zachwycać. Oranżeria Restauracji
Polki to wyjątkowa przestrzeń stworzona do przyjmowania
Gości. Okrągłe stoły pod kryształowymi żyrandolami
w otoczeniu drewnianych dekoracji i wielobarwnych krzeseł
w stylu góralskim tworzą nadzwyczajną scenerię przyjęcia.
Dominują tu delikatne odcienie zieleni, złoto oraz biel, które
w zestawieniu z niemal każdą koncepcją florystyczną
stanowią oryginalne tło wydarzeń.

Orangery

Designed to ... dazzle. Restaurant Polka's Orangery is
a unique space created to receive your Guests. Round
tables under crystal chandeliers surrounded by wooden
decorations and multi-colored chairs in highlander style
create an extraordinary event scenery. Shades of green,
gold and white dominated the orangery, which blend in
seamlessly with any floral concept and serve as a unique
setting for your event.

Menu

Autorskie menu przygotowywane przez zespół Tomasza
Morysa - Szefa Kuchni Restauracji Polka to kulinarna
podróż zmysłów. Zaskakuje nie tylko smak ale przede
wszystkim forma podania, która wprowadzi niejednego
Gościa w prawdziwy zachwyt.
Tort wykonany przez cukierników Restauracji Polka to
zawsze słodkie dzieło sztuki.

Menu

A signature menu crafted by the Polka Restaurant's Chef Tomasz Morysa & his team is a culinary journey of the
senses. It is not just the exquisite flavors that enchant but
most of all the way dishes are served will dazzle every
single Guest.
A wedding cake crafted by the Polka Restaurant's
confectioneries is always a sweet work of art.

Aries Hotel & Spa Wisła

Aries Hotel & Spa Wisła to wyjątkowe miejsce na mapie
Wisły.
Jego
styl
zjawiskowy.
Jego
design
niepowtarzalny. Wybierając Aries na przestrzeń Waszego
przyjęcia weselnego z całą pewnością wybierzecie
unikatowość. Przysięga ślubna wypowiedziana nad Wisłą
w ogrodach Aries to piękna i niezapomniana pamiątka, którą
docenią także rodzina i przyjaciele.

Aries Hotel & Spa Wisła

Aries Hotel & Spa Wisła is a unique place on the map of
Vistula. Its style - extraordinary. Its design - unique. If you
choose Aries for your wedding venue, you will definitely
choose uniqueness. The exchange of wedding vows by the
Vistula River in the Aries gardens is a truly memorable
experience for the Bride & Groom, their families and
friends.

Katarzyna Zubrzycka - Event Manager
tel. +48 514 942 716 | e-mail: katarzyna.zubrzycka@hotelaries.pl
www.arieswisla.pl

Specjalne podziękowania dla Karoliny i Kamila za udostępnienie zdjęć ze swojego przyjęcia.
Zdjęcia wykonał duet fotografów: Karolina i Michał - https://www.dwudziestadruga.pl/
We would like to offer special thanks to Karolina & Kamil for sharing their wedding photos.
The photos were taken by a duo of photographers: Karolina and Michał - https://www.dwudziestadruga.pl/

