K a le ndarz Pr omocji WES ELE 20 20 w Hotelu Tra ugutt a3
Jeżeli nadal zastanawiacie się nad wyborem terminu wesela w 2020 roku to ten kalendarz jest wła nie dla Was!
Zobaczcie nasze promocje i skorzystajcie z niezwykłej okazji na zorganizowanie wesela w Hotelu Traugutta3.
Czekamy na Was aby m c spełni Wasze marzenia o wyjątkowym weselu!

Styczeń

Luty

Marzec

Maj

Czerwiec

Zima to wyjątkowa i pełna magii pora roku.
Warto to podkre li . Zorganizujcie zimowe
wesele w styczniu lub w lutym i otrzymajcie:

• Drink Bar
• wino musujące
na powitanie Go ci

Kwiecień
Wiosna to czas kiedy wszystko budzi się do
życia. W kwietniu i maju otrzymacie:

• złote podtalerze
musujące
e nawino
powitanie
Go ci
• rabat cenowy -15zł/osoba
• wesele od 225zł

•winomusując

Sierpień

Lipiec
Kochacie lato pełne złotego sło ca i
zieleni? Zorganizujcie wesele w kolorach
lata i otrzymajcie:

• zielone obrusy
• złote podtalerze
• tort weselny

Październik

Kochacie klasykę? Jeżeli tak, zorganizujcie
eleganckie sierpniowe wesele i otrzymajcie:

• wino musujące na powitanie Go ci
• Apartament w Hotelu Traugutta3

Listopad

Zabierzcie wszystkich Go ci w kulinarną
podr ż podczas Waszego wesela! Otrzymajcie

• złote podtalerze
• elegancką przystawkę

Wyjątkoweterminy
terminy
Czerwcu!
Wyjątkowe
wwCzerwcu!
10.06.2019
---10%
od
wybranego
10.06.2019
-10%
od
wybranegopakietu
pakietu
• 10.06.2020
-10%
od
wybranego
pakietu
10.06.2019
-- -10%
od wybranego
11.06.2019
-10%
wybranego pakietu
pakietu
• 11.06.2020
-10%
od od
wybranego
pakietu

• 12.06.2020 -10% od wybranego pakietu

Wrzesień
Chcecie zatrzyma ostatnie promienie
słonecznego lata na swoim przyjęciu?
Zorganizujcie wesele we wrze niu:

• zielone obrusy
• złote podtalerze
• tort weselny

Grudzień
Grudzie pomimo zimnej aury to
niezwykle ciepły miesiąc, pełny
wiątecznego klimatu. Zorganizujcie
zimowe wesele w grudniu i otrzymaj:

• Drink Bar
wino musując
musując
•• wino
wino musując
na• powitanie
Go ci

Dowiedz się więcej i um w spotkanie z Konsultantem lubnym
Kontakt: e-mail: marketing@hoteltraugutta3.pl | Tel: +48 790 414 333
Hotel Traugutta3 & Restauracja Regiment |

hoteltraugutta3

