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113zł
123zł
135zł

148zł
158zł

•

Zupa serwowana

•

•

Danie główne serwowane

•

Danie główne serwowane

•

Bufet dań gorących ogólnodostępny

•

Kolejne danie serwowane

•

Zupa serwowana

•

Bufet dań gorących ogólnodostępny

•

Zupa serwowana

Zupa serwowana
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• Kompozycja

przekąsek (20szt.)

•

Kompozycja przekąsek (12szt.)
•

Kompozycja własna (10szt.)
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4 rodzaje ciast

 ŏ  
ŏðñ
•

rodzaje deserów
•

Owoce + carpaccio z owoców

Woda

2 rodzaje soków

•

Napoje gazowane

•

Kawa z ekspresu

•

Herbaty smakowe

położony jest w odległości 5 min.
od centrum Białegostoku, jednak mimo
tak bliskiego położenia, w tym miejscu
czujemy się zacisznie i ustronnie.
Obiekt posiada 25 zróżnicowanych pokoi
zwracających naszą uwagę na ciekawe
wyposażenie i detale.
Do dyspozycji Gości jest kameralna
Strefa Wellness (jacuzzi, sauny, masaże) oraz
Restauracja Regiment mieszcząca się
w zabytkowej willi z 1884 roku serwująca
dania kuchni europejskiej.

• dzieci do lat 7 - 50% ceny
• indywidualny nadzór nad weselem
• aranżację sali, kwiaty, świece
• dekoracja stołu Pary Młodej
• powitanie Pary Młodej chlebem i solą
• profesjonalną obsługę kelnerską
• uroczyste otwarcie butelki szampana metodą sabrage
• synchroniczny serwis dań przy akompaniamencie muzycznym
• drewniany parkiet taneczny
• stoły okrągłe lub tradycyjne w zależności od ilości Gości weselnych
• dania dietetyczne i wegetariańskie
• szeroki wybór dań z oferty dodatkowej
• brak opłaty korkowej
• pokój Prestige ze śniadaniem nowożeńcom
• rabaty cenowe na usługi hotelowe w dniu przyjęcia

wyposażone są w klimatyzację i lodówkę
z minibarem. Wnętrza są komfortowe,
przestronne i dopracowane w każdym
szczególe.
Dodatkowo w całym obiekcie nasi
Goście mogą korzystać z bezpłatnego
Internetu Wi-Fi.

Ważne informacje:
1. Sala dostosowana jest do organizacji wesel do max. 200 os. (minimalna liczba osób określona w umowie wynajmu sali - 135 os.)
2. Rezerwacji terminu można dokonać bezpłatnie na 7 dni.
3. W dniu podpisania umowy - wybór opcji menu oraz wpłata pierwszego zadatku 4000zł brutto.
4. Miesiąc przed terminem wesela - ustalenie menu, usług dodatkowych oraz szczegółów przyjęcia weselnego. Wpłata drugiego zadatku 8000zł brutto.
5. Dwa tygodnie przed terminem wesela - potwierdzenie liczby Gości oraz dokonanie ostatecznych zmian w menu
6. Dzień przed weselem - dostarczenie alkoholu.
7. W dniu wesela - rozstawienie stołów przez obsługę hotelu, ustawienie winietek przez Parę Młodą oraz tablicy z listą Gości.
8. Pierwszy dzień roboczy po weselu - rozliczenie pozostałych kosztów przyjęcia weselnego.
Notatki:
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Hotel Traugutta3 &
Restauracja Regiment

ul. R. Traugutta 3
15-145 Białystok
tel.: 85 777 334
tel. kom.: 790 414 333
www.hoteltraugutta3.pl

hoteltraugutta3

