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Celebruj dzień ślubu z mazurskim pejzażem w tle

Zadbamy o każdy szczegół przyjęcia weselnego 
i jego wyjątkową oprawę, 
bo właśnie tego wymaga jeden z najważniejszych dni w życiu.
Wspólnie zrealizujemy wesele z marzeń 
- od planu po piękne wspomnienia. 
Klimatyczne wnętrza i bajeczny krajobraz 
z jeziorem Tałty będą doskonałą scenografią wydarzenia. 
Profesjonalna obsługa sprawi, 
że wszystko przebiegnie zgodnie z wizją Pary Młodej, 
a wyśmienite menu i bliskość natury 
zapewnią siły witalne dla ciała i duszy.

Magia miejsca i koncept

Służymy naszym wieloletnim doświadczeniem i uważnie słuchamy. 
Dzięki temu wybierzemy dopasowane 
do oczekiwań pomieszczenie i potrawy, 
a także z powodzeniem ustalimy wszystkie detale. 
Mamy doskonałe warunki do realizowania 
wesel dużych i kameralnych, wykwintnych 
i tych bardzo swobodnych. 
Wszystkie łączy niezawodna organizacja, 
wyjątkowy nastrój i nieodparty urok Mazur o każdej porze roku. 



Sala bankietowa

Elegancka i świeżo oddana do użytku sala do 350 osób. 
Uniwersalna aranżacja wnętrz sprawia, 
że z łatwością podda się różnym stylizacjom, ale wcale ich nie wymaga. 
Panorama Tałt za przeszkloną fasadą i nowoczesny wystrój 
stanowią chwalone przez Pary Młode dekorację. 
Goście z pewnością docenią przestronne tarasy z widokiem na jezioro.

Restauracja Kapitańska

Sala do 115 osób o żeglarskim wystroju. 
Łączy przytulny klimat i elegancję. 
Przeszklona podłoga z widokiem na strefę basenową 
może stać się unikatowym parkietem z wyjątkowym efektem świetlnym. 
Posiada tarasy wychodzące na jezioro Tałty.

Pokład statku

Hotelowa flota statków składa się z 4 jednostek o różnej wielkości, 
m.in. największego na Mazurach Gałczyńskiego 
gotowego pomieścić 180 pasażerów,  
z możliwością wydzielenia miejsca na bufety, 
parkiet i stanowisko dla DJ-a lub zespołu. 
Statki pozwalają na organizację 
mniej uroczystych przyjęć na wodzie lub poprawin. 
Wesele bądź poprawiny na statku mogą obejmować 
rejs na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich 
oraz kontynuację przyjęcia przy brzegu, po zacumowaniu.
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Tawerna nad jeziorem

Nowo wybudowana tawerna dla 50 osób 
to doskonała lokalizacja dla przyjęć o mniej uroczystym charakterze. 
Mieści się tuż nad brzegiem jeziora,
a przeszklone ściany pozwalają w pełni
cieszyć się tym malowniczym widokiem.
Marynistyczny wystrój, bliskość wody 
i rekreacyjne tereny zielone 
będą idealne dla Par Młodych 
spragnionych mazurskiego krajobrazu 
i swobodnej atmosfery.

Usługi dodatkowe

Hotel Robert's Port**** to miejsce, 
które pozwoli na organizację wesela marzeń, 
ale także na komfortowy pobyt, relaks 
i aktywny wypoczynek Pary Młodej oraz zaproszonych Gości. 
Czterogwiazdkowy obiekt oddaje do dyspozycji:

  159 komfortowych pokoi (z parkingiem w cenie pobytu)
  restaurację bufetową z wybornymi śniadaniami i obiadokolacjami
  restaurację a'la carte z wyśmienitym menu 
  i widokiem na jezioro Tałty
  SPA Witalna Przystań z dużym wyborem 
  zabiegów upiększających i odprężających
  Strefę Wellness z basenem, jacuzzi, saunami i pokojem relaksu
  klub nocny z kręgielnią i bilardem
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Menu Klasyczne 300 zł

Obiad serwowany

Zupa 

Drugie danie

Półmiski przekąsek zimnych 

6 przekąsek do wyboru 

Dania ciepłe podane w bufecie  

3 dania gorące 

1 dodatek skrobiowy 

1 dodatek warzywny

Zupa/ danie po północy 

Bufet słodki

3 ciasta 

Owoce sezonowe całe

Kawa, herbata

Napoje

Woda z cytryną bez limitu

Soki 1,5 litra na osobę

Napoje gazowane 

1 litr na osobę 

Menu Srebrne 340 zł

Obiad serwowany

Przystawka lub deser po obiedzie

Zupa 

Drugie danie

Półmiski przekąsek zimnych 

8 przekąsek do wyboru 

Dania ciepłe podane w bufecie

1 zupa (bufet) 

3 dania gorące 

1 dodatek skrobiowy 

1 dodatek warzywny

Zupa/ danie po północy 

Bufet słodki

3 ciasta 

Owoce sezonowe całe

2 rodzaje musów

Kawa, herbata

Napoje

Woda z cytryną bez limitu

Soki bez limitu 

Napoje gazowane 

1 litr na osobę  

Menu Złote 390 zł

Obiad serwowany

Przystawka 

Zupa 

Drugie danie

Półmiski przekąsek zimnych 

10 przekąsek do wyboru 

Dania ciepłe podane w bufecie 

1 zupa (bufet)

4 dania gorące 

2 dodatki skrobiowe 

2 dodatki warzywne

Zupa/ danie po północy 

Bufet słodki

3 ciasta 

Owoce filetowane

3 rodzaje musów

Kawa, herbata

Napoje

Woda z cytryną bez limitu

Soki bez limitu

Napoje gazowane bez limitu 



W cenie każdego Pakietu

Powitanie Pary Chlebem i solą

Toast powitalny winem musującym

Komfortowy pokój dla Pary Młodej

 

Kolacja Rocznicowa dla Pary Młodej

 

Dzieci - indywidualne menu 

podczas serwowanego obiadu

Kamerzysta, fotograf, 

zespół - menu 50% taniej

Białe obrusy

Podstawowe przystrojenie stołów 

Specjalna cena pokoi bez śniadania 

dla Gości weselnych z 10% rabatem 

Dodatkowo płatne

Opłata „korkowa” 30 zł/ osoba

Serwis własnego tortu 3 zł/ osoba

Stół wiejski mięsny 39 zł/ osoba

Przygotowanie stołu wiejskiego 

z produktów powierzonych 1000 zł

 

Stół ryb wędzonych 69 zł/ osoba

Przygotowanie stołu rybnego 

z produktów powierzonych 1000 zł

Stół wiejski mięsno - rybny 99 zł/ osoba

Przearanżowanie Sali 

w stoły okrągłe 500 zł

Prosię pieczone w całości 39 zł/ osoba

 

Indyk pieczony w całości 

33 zł/ osoba

Tort weselny 

- wycena indywidualna 

Dzieci 4-12 lat 50% ceny

Open bar 130 zł

Open Bar 10 h

Zestaw Klasyczny 130 zł/ osoba

Piwo

Wino domu białe i czerwone

Wódka

Dodatkowe alkohole 

na życzenie Gości 

rozliczane według spożycia

Whisky

Martini

Gin

Rum 



Poprawiny

Poprawiny

w restauracji/ sali

Menu bufet - 100 zł/ osoba

W Tawernie

Menu grill/ bufet  - od 110 zł/ osoba

Na statku

Menu bufet - od 120 zł/ osoba

W dzień po weselu możliwe jest 

zorganizowanie śniadania 

lub poprawin 

w restauracji (100 zł/ os.) 

czy tawernie (110 zł/ os.)  

z menu grillowym (120 zł/ osoba), 

lub na statku połączone 

z rejsem i postojem 

w porcie (od 120 zł/ os)

Poprawiny są w formie 

5 - godzinnego przyjęcia 

(w godzinach 12:00 - 17:00) 

Informacje dodatkowe

Minimalna liczba gości 

od 100 osób 

w Sali Bankietowej

Mniejsza ilość gości 

- indywidualne ustalenia

Skontaktuj się z nami

Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki

rezerwacje@hotel-port.pl

www.hotel-port.pl

Tel. +48 87 429 84 33

HOTEL ROBERT'S PORT ****

Oferujemy profesjonalne wsparcie 

w organizacji jednego 

z najważniejszych dni w życiu.
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