
Zorganizuj wymarzone wesele
razem z nami 

FOCUS HOTEL PREMIUM LUBLIN CONFERENCE & SPA 
Panieńszczyzna 15P, 21-002 Jastków



POWITANIE PAŃSTWA MŁODYCH

DODATKOWO 
w każdym pakiecie nasze 
Pary Młode otrzymują:

Uroczyste wejście do hotelu: 
biały lub czerwony dywan, świece, dekoracje, 

Tradycyjne powitanie chlebem i solą oraz lampka prosecco dla wszystkich Gości. 

• Zupa
• Danie główne
• Deser
• 12 rodzajów przekąsek zimnych
• 4 dania ciepłe
• Mix ciast bankietowych i owoców
• Napoje gorące: kawa z ekspresu,  

mix herbat
• Napoje zimne: woda, soki,  

napoje gazowane 
Do 5-ciu pokoi dla Gości weselnych GRATIS

• Apartament dla Pary Młodej Gratis
• Voucher pobytowy - mini podróż poślubna 

(weekend w dowolnym hotelu w sieci)
• Małżeńskie śniadanie do pokoju
• Bezpłatną degustację dla dwojga
• Voucher do strefy spa (jacuzzi, sauny)
• Romantyczna kolacja rocznicowa dla dwojga
• Masaż dla dwojga
• Indywidualne menu
• Opiekę indywidualnego opiekuna przyjęcia

• Brak opłaty korkowej
• Dekorację stołów (świece, podstawowa kom-

pozycja kwiatowa, obrusy, serwety, pokrowce 
na krzesła)

• Tablice powitalne
• Napis ledowy 
• Pięknie zaaranżowany kącik wspomnień
• Kącik zabaw dla dzieci
• Koszyczki ratunkowe do łazienek 

 

• Przystawka/Starter
• Zupa
• Danie główne
• Deser
• 14 rodzajów przekąsek zimnych
• 4 dania ciepłe
• Mix ciast bankietowych i owoców
• Napoje gorące: kawa z ekspresu,  

mix herbat
• Napoje zimne: woda, soki, napoje gazowane
• Stół wiejski 
• Dodatkowy stół tematyczny
• 10 butelek wina lub beczka piwa 20l -  

do wyboru
• Fontanna czekoladowa GRATIS
• Do 10-ciu pokoi dla Gości weselnych GRATIS 

Radość Szczęście
Wariant I – 285 zł/os. Wariant II – 320 zł/os.

Anna Krzysiak 
tel. + 48 691 650 949 
e-mail: a.krzysiak@focushotels.pl

Dzieci do 3 r.ż. Gratis  /  Dzieci do 10 r. ż. 50% ceny  /  Obsługa techniczna 50% ceny  /  Pokoje hotelowe dla gości w specjalnej cenie

Rafał Sienkiewicz 
tel. +48 885 200 205 
e-mail: r.sienkiewicz@focushotels.pl

FOCUS HOTEL PREMIUM LUBLIN 
CONFERENCE & SPA 
Panieńszczyzna 15P, 21-002 Jastków


