HOTEL KAWALLO****

ŚLUB I WESELE
W SERCU
LASU
WWW.KAWALLO.PL

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
EKSKLUZYWNYCH
PRZYJĘĆ WESELNYCH

DLACZEGO
KAWALLO?

BĄDŹCIE GOŚĆMI NA SWOIM
WESELU
TEGO DNIA NIE DA SIĘ POWTÓRZYĆ...

...dlatego wybór miejsca jest tak
istotny. Dajcie sobie szansę na
to, żeby każda chwila Waszego
przyjęcia była idealna, a każdy
moment odpowiednio
celebrowany. Wyjątkowe
uroczystości wymagają
dokładnego zaplanowania.
Ślub i wesele w Hotelu Kawallo
to nie tylko kompleksowa
organizacja, ale także pozytywne
emocje i komfort Pary Młodej
i ich Gości.
Kiedy nadejdzie ten dzień
będziecie mogli bez niechcianego
stresu brać z niego jak najwięcej
tylko dla siebie i koncertować się
na sobie.
Nasi doświadczeni koordynatorzy
i konsultanci weselni zajmą się
wszystkim, co najbardziej
czasochłonne i stresujące w
trakcie organizacji najważniejszej
w Waszym życiu uroczystości.

OPINIE
NASZYCH GOŚCI

"Dziękujemy bardzo za zorganizowanie naszego przyjęcia weselnego. Było cudownie. Każdy
szczegół o który prosiliśmy został dopracowany. Jedzenie przepyszne.... . Przed dwa lata
przygotowań na każdego e-maila i telefon otrzymywaliśmy odpowiedź. Prośby i sugestie,
które narzuciliśmy zostały uwzględnione. Mieliśmy wyobrażenie tego jak chcemy,aby wyglądał
nasz dzień,ale hotel kawallo sprawił, że wszystko było jeszcze piękniej. Nawet tort, który
wymyśliliśmy był jeszcze cudowniejszy, niż na przedstawionym dla kucharza zdjęciu .... Pani
manager przez całe wesele nam towarzyszyła i nadzorowała całą imprezę. Jest to osoba z
pasją, która potrafi obiektywnie spojrzeć na imprezę i doradzić.... Z całego serca dziękujemy i
jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko!".
Magdalena i Mariusz
Facebook
"Jesteśmy bardzo wymagającymi osobami i każdy aspekt naszych oczekiwań został spełniony.
Na początku naszych przygotowań omówiliśmy wszystko i nie było żadnych zaskoczeń.
Obsługa na weselu idealna, goście byli pod ogromnym wrażeniem sposobu podawania dań.
Co do oczekiwań względem Hotelu to jedzenie wyśmienite, pyszny stół wiejski, barmani i
oświetlenie to prawdziwe mistrzostwo. Ceny są bardzo dobre jak na tak wysoki poziom, każda
Para Młoda jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Zdecydowanie jeżeli przyszłe Pary Młode
myślą o weselu z klasą, chcą mieć zadowolonych gości to w 100 % polecamy Hotel Kawallo".
Andżelika i Paweł
Portal Wedding.pl

"Zdecydowanie polecam to miejsce na organizację wesela. Wspaniałe miejsce, świetna
obsługa i dodatkowo przepyszne jedzenie. I to nie tylko nasza opinia ale również naszych
gości 😉 zdecydowanie polecam 😉 ".
Małgorzata i Jakub
google.pl

NASZE SALE
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ORANŻERIA

stoły okrągłe: 360 osób
stoły długie: 450 osób
pow. 1000 m2

Oranżeria o powierzchni około 1000 m2, to najbardziej reprezentacyjna część eventowa hotelu,
dająca największe możliwości aranżacyjne.
Szklane ściany z możliwością otwierania, tworzą wrażenie pobytu w naszym przestronnym
ogrodzie, a odpowiednie ich zaaranżowanie i oświetlenie stworzy niezapomniany klimat.
Możliwości tego miejsca pozwolą na zorganizowanie wymarzonego wesela i spełnią oczekiwania
najbardziej wymagających Gości.

Dekoracje: Beata Tyborowska
Wedding Planner

NASZE SALE
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SALA BANKIETOWA
stoły okrągłe: 110 osób
stoły długie: 100 osób
pow. 430 m2

Stylowa, dwupoziomowa, ekskluzywna sala bankietowa w stylu barokowym z antresolą
o łącznej powierzchni 300 m2 jest idealnym miejscem do organizacji „królewskiego
przyjęcia weselnego" do 150 osób.

Dekoracje światłem: Eventcomplex

WYBIERZCIE NAJLEPSZY DLA WAS

Pakiet
Srebrny
to podstawowa oferta, dzięki której przyjęcie pozostanie Waszym wspaniałym
wspomnieniem.

Pakiet obejmuje:

przyjęcie weselne w jednej z klimatyzowanych, komfortowych sal:
Oranżeria (min.150 os.), Sala Bankietowa (min.50 os.);
oryginalną aranżację i dowolne ustawienie stołów (okrągłe lub długie);
tradycyjnie powitanie chlebem i solą / welcome drinki;
pokrowce na krzesła;
wyjątkowe menu skomponowane przez Was!
nocleg w Apartamencie Barokowym dla Nowożeńców;
specjalną cenę noclegową dla Gości weselnych - 140 zł / os. w pokoju dwuosobowym;
ze śniadaniem (min. 20 pokojów);
kompleksową opiekę koordynatora weselnego.

Menu:
serwowany obiad (zupa, danie główne, deser)
bufet gorący (zupa, 4 dania gorące, 4 dodatki)
live cooking - "Królewska Uczta"
dania dla najmłodszych Gości (menu dla dzieci - pierwsze danie serwowane)
dania wegetariańskie lub wegańskie (opcjonalnie - w bufetach)
bufet z zimnymi przekąskami (6 przekąsek, 2 sałatki)
bufet ze słodkościami i owocami (ciasta mix 4 rodzaje, mini desery)
napoje bez ograniczeń: woda, soki owocowe, napoje gazowane, kawa, herbata

Oferujemy także możliwość serwowania wszystkich dań gorących w formie półmisków
(na życzenie - ustalenia indywidualne).

249 zł/os.

Fotograf: Malachite Meadow Photography
Dekoracje: mi.zu flower design

WYBIERZCIE NAJLEPSZY DLA WAS

Pakiet
Złoty
to wyjątkowa oferta, dzięki której wesele będzie niebanalnym wydarzeniem
zapadającym w pamięci wszystkich Gości.

Pakiet obejmuje:
przyjęcie weselne w jednej z klimatyzowanych, komfortowych sal:
Oranżeria (min.150 os.), Sala Bankietowa (min.50 os.);
oryginalną aranżację i dowolne ustawienie stołów (okrągłe lub długie);
tradycyjnie powitanie chlebem i solą / welcome drinki;
pokrowce na krzesła;
wyjątkowe menu skomponowane przez Was!;
nocleg w Apartamencie Amerykańskim dla Nowożeńców;
specjalną cenę noclegową dla Gości weselnych - 140 zł / os. w pokoju dwuosobowym ze
śniadaniem (min. 10 pokojów);
kompleksową opiekę koordynatora weselnego;
możliwość przedłużenia doby hotelowej;
organizację Ceremonii Ślubnej w otoczeniu natury;
romantyczną kolację w pierwszą rocznicę ślubu.
Menu:
przystawkę oczekującą
serwowany obiad (zupa, danie główne, deser)
bufet gorący (zupa, 6 dań gorących, 6 dodatków)
live cooking - "Królewska Uczta"
dania dla najmłodszych Gości (menu dla dzieci - pierwsze danie serwowane)
dania wegetariańskie lub wegańskie (opcjonalnie - w bufetach)
bufet z zimnymi przekąskami (8 przekąsek, 3 sałatki)
bufet ze słodkościami i owocami (ciasta mix, mini desery)
napoje bez ograniczeń: woda, soki owocowe, napoje gazowane, kawa, herbata

Oferujemy także możliwość serwowania wszystkich dań gorących w formie półmisków
(na życzenie - ustalenia indywidualne).

299 zł/os.

Dekoracje: Beata Tyborowska
Wedding Planner

WYBIERZCIE NAJLEPSZY DLA WAS

Pakiet
Platynowy
to propozycja dla tych, którzy marzą o nietuzinkowym przyjęciu z klasą i atrakcjami.
Pakiet obejmuje:
przyjęcie weselne w jednej z klimatyzowanych, komfortowych sal:
Oranżeria (min.150 os.), Sala Bankietowa (min.50 os.), Sala Kominkowa (min.40 os.);
oryginalną aranżację i dowolne ustawienie stołów (okrągłe lub długie);
tradycyjnie powitanie chlebem i solą / welcome drinki;
pokrowce na krzesła;
wyjątkowe menu skomponowane przez Was!;
degustację dla Pary Młodej i Rodziców;
nocleg w Apartamencie Lazurowym dla Nowożeńców;
specjalną cenę noclegową dla Gości weselnych - 140 zł / os. w pokoju dwuosobowym ze
śniadaniem (min. 10 pokojów);
kompleksową opiekę koordynatora weselnego;
możliwość przedłużenia doby hotelowej;
organizację Ceremonii Ślubnej w otoczeniu natury;
romantyczną kolację w pierwszą rocznicę ślubu;
prezent dla Rodziców;
relaksujący masaż dla dwojga po przyjęciu weselnym.
Menu:
przystawkę oczekującą
serwowany obiad (zupa, danie główne, deser)
bufet gorący (dwie zupy, 8 dań gorących, 8 dodatków)
live cooking - "Królewska Uczta"
dania dla najmłodszych Gości (menu dla najmłodszych - pierwsze danie serwowane)
dania wegetariańskie lub wegańskie (opcjonalnie - w bufecie)
bufet z zimnymi przekąskami (10 przekąsek, 3 sałatki)
bufet ze słodkościami i owocami (ciasta mix, mini desery)
wybrany bufet tematyczny
napoje bez ograniczeń: woda, soki owocowe, napoje gazowane, kawa, herbata

Oferujemy także możliwość serwowania wszystkich dań gorących w formie półmisków
(na życzenie - ustalenia indywidualne).

339 zł/os.

BUFETY
TEMATYCZNE
Wiejski | od 20.00 zł os.
Jest świetną atrakcją kulinarną. Uginający się
pod ciężarem wyłożonych kiełbas, baleronów,
boczków, szynek czy smalcu cieszy się
popularnością wśród wszystkich smakoszy
tradycyjnego, swojskiego polskiego jadła.

Leśny | od 30.00 zł os.

Na przyjęciu weselnym w sercu lasu nie może
zabraknąć stołu z darami, które dostarcza nam
najbliższa okolica. Goście znajdą na nim smaki
dziczyzny, wyrobów pieczystych i marynat.

Sushi z sushimasterem | od 30.00 zł os.
Smaki Japonii. Potrawy przyrządzone na żywo
z ryżu, ryb, owoców morza i warzyw są lekkie,
smaczne i niewątpliwie ciekawe.

Morski | od 40.00 zł os.

Jest doskonałą alternatywą dla stołów
mięsnych. Swoją niepowtarzalność zawdzięcza
ciekawym wyglądem oraz starannie dobranym
przystawkom. Na stole znajdą się
wielobarwne wędzone ryby, pyszne ryby
faszerowane oraz sałatki w ciekawych
aranżacjach.

OPEN
BAR
Luka #1 | od 69.00 zł os.
wino musujące na toast,
wódka J.A. Baczewski,
wino czerwone/białe, piwo
Lulka #2 | od 89.00 zł os.
wino musujące na toast,
wódka J.A. Baczewski,
wino czerwone/białe, piwo, whisky
Hort #3 | od 119.00 zł os.
wino musujące na toast,
wódka J.A. Baczewski,
wino czerwone/białe,
piwo butelkowe Książęce, whisky ,
open drink bar z obsługą barmańską
Opłata korkowa | 30 zł os.
(alkohol dostarczony we własnym zakresie)
Do każdego pakietu OPEN BAR
butelka szampana G.H. MUMM
dla Młodej Pary w prezencie.

Anex Band

WESELE
W PIĄTEK
ROZPOCZNIJCIE PRZYJĘCIE
WESELNE W PIĄTEK. DZIĘKI
TEMU BĘDZIECIE MIEĆ
WIĘCEJ CZASU NA
KONTYNUACJĘ
ŚWIĘTOWANIA PRZEZ
WEEKEND.

Dzień tygodnia nie ma większego
znaczenia - najważniejsze jest to, że
jesteście gotowi na powiedzenie sobie
"TAK" i są przy Was ludzie, bez których
nie wyobrażacie sobie świętowania tej
szczególnej chwili! Tym bardziej, że
celebrowanie może potrwać o jeden
dzień dłużej, a podczas poprawin
Goście nie będą myśleć o
poniedziałkowych obowiązkach.

Wesele w piątek w Hotelu Kawallo to
rabat - 10% od wybranego pakietu
weselnego (oferta nie obowiązuje w
okresach świątecznych).

Dodatkowym atutem jest większa
dostępność terminów i niższe koszty
organizacji przyjęcia - począwszy od
wesela, skończywszy na dodatkowych
usługach.

W PLENERZE

WYJĄTKOWY
ŚLUB
W OTOCZENIU
NATURY
KTÓRA PARA MŁODYCH NIE CHCIAŁABY
MIEĆ ORYGINALNEGO, PIĘKNEGO
I ZACHWYCAJĄCEGO GOŚCI ŚLUBU?
JEDNYM ZE SPOSOBÓW NA BAJECZNĄ
CEREMONIĘ ZAŚLUBIN JEST
URZĄDZENIE JEJ W PLENERZE.

Położenie hotelu w sercu lasu
i potencjał terenu eventowego
otwierają przed Parą Młodą możliwości,
które ogranicza wyłącznie ich
wyobraźnia.
Z powodzeniem zrealizujemy zarówno
ślub cywilny jak i wyjątkowe przyjęcie
weselne na świeżym powietrzu.
Pogodna wiosna, długie, upalne lato i
złota polska jesień stanowić mogą
doskonałą oprawę weselnej imprezy,
którą docenią Wasi goście, a samo
przyjęcie zapadnie na długo w ich
pamięci.

PROPOZYCJE ATRAKCJI DODATKOWYCH

pokaz barmański z open barem
pokaz tańca: taniec ognia (na zewnątrz)
organizacja opieki i animacje dla dzieci
dekoracje światłem i napis "LOVE"
upominki dla Gości
podziękowania dla Rodziców / kwiaty / inne
organizacja makijażu i fryzury ślubnej
organizacja fotografa i sesji ślubnej w otoczeniu hotelu / fotobudka
organizacja reportażu filmowego (teledysk ślubny)
organizacja oprawy muzycznej ślubu w plenerze (np. kwartet smyczkowy)
organizacja transportu dla Gości
papeteria ślubna
organizacja kompleksowej dekoracji i oprawy florystycznej
(miejsce ślubu i przyjęcia weselnego)
carving - wyjątkowa dekoracja z owoców lub live carving
candy bar
DJ - oprawa muzyczna
księga życzeń dla Młodej Pary
karaoke w trakcie przyjęcia weselnego
"Magiczne chwile" - pokaz czarodziejski (także przy stołach gości)
ciężki dym (pierwszy taniec)
pieczone prosię lub dzik z dodatkami
tort weselny

OFERTA SPA

BĄDŹCIE GOTOWI NA 100%
Jak uniknąć stresu? Nie da się i nie ma nawet takiej potrzeby. Można go jednak
zminimalizować. Przed Wami najwspanialszy dzień w życiu, pełen emocji,
przeżyć i wzruszających chwil. Wiemy, że jest to również dzień pełen stresu,
szybkiego tempa i małej ilości snu. Dlatego trzeba się do niego odpowiednio
przygotować by później móc go przeżyć na 100% i cieszyć się nim w pełni i
pamiętać go do końca życia.
Pozwólcie że my o to zadbamy i zaprosimy Was w niezwykłą podróż po świecie
spa&wellness, gdzie będziecie mogli odstresować się, zrelaksować, odprężyć
i zanurzyć w luksusie od stóp do głów...
Zarówno przyszła Panna Młoda jak i Pan Młody znajdą coś dla siebie. Począwszy
od luksusowego zabiegu na twarz, który odżywia, odmładza i rozświetla skórę
po wspaniałe rytuały na ciało z peelingami, maskami i musami do ciała,
skończywszy na cudownie odprężających masażach gorącymi kamieniami,
ziołowymi stemplami, aromatycznymi olejami i świecami. W ofercie znajdują się
również zabiegi dedykowane weganom.

W PLENERZE

Wieczór
panieński

wSPAniała impreza
Tuż przed ślubem … zasługujecie na ostatnie chwile
szaleństwa.
Gwarantujemy niezapomniany wieczór w gronie przyjaciółek
w wyjątkowej i luksusowej scenerii.
Wieczór Panieński w naszym SPA będzie doskonałym
wstępem do tej jedynej i niepowtarzalnej nocy.
OD 340 ZŁ/OS.

Pakiet obejmuje:
nocleg w komfortowym pokoju typu Studio (dwa połączone ze
sobą pokoje z łazienką oraz narożną kanapą) idealnym do
wspólnego kontynuowania wieczoru
śniadanie w formie bufetu szwedzkiego
3-daniową obiadokolację w Restauracji "Szyszka"
godzinną kąpiel z kieliszkiem szampana G.H. Mumm w jacuzzi
dla każdej z uczestniczek wieczoru panieńskiego 25 min
masażu pleców i karku na zapachowym olejku
aromaterapeutycznym
nieograniczony wstęp do strefy basenowej i wellness:
zapachowe seanse w biosaunie, saunie suchej (fińskiej), łaźni
parowej, odpoczynek w tężniach solankowych
„Masaż Królewski LasVita” dla przyszłej Panny Młodej
spa na dłonie i masaż pleców dla koleżanek Panny Młodej
niespodziankę dla przyszłej Panny Młodej
profesjonalną i dyskretną obsługę
dodatkowe opcje sezonowe (zapytaj o możliwości)

W PLENERZE

Wieczór
kawalerski
Męski wybór.

Wieczór kawalerski jest oficjalnym pożegnaniem stanu
wolnego, a to oznacza, że trzeba zrobić to z klasą...
Nasza propozycja to gwarancja udanego wieczoru
i niezapomnianych chwil spędzonych w męskim
towarzystwie.

OD 370 ZŁ/OS.

Pakiet obejmuje:
nocleg w komfortowych pokojach
"Męska rzecz" - kolacja z daniami w męskim stylu połączona
z degustacją whisky
rytuał saunowania z saunamajstrem
nieograniczony dostęp do strefy basenowej i wellness
"Masaż whisky" dla przyszłego Pana Młodego
w LasVita SPA & Wellness
profesjonalną i dyskretną obsługę
dodatkowe opcje sezonowe (zapytaj o możliwości)

#WESELEKAWALLO

ZAUFAJ NAM

TEGO DNIA NIE DA SIĘ POWTÓRZYĆ...

www.kawallo.pl
kawallo@kawallo.pl

Leonów 7a
09-533 Słubice k.Płocka
+48 24 387 18 10 +48 602 19 85 98

