PRZYJĘCIA WESELNE
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SZANOWNI GOŚCIE,
Zapraszamy Państwa do oddalonego kilka kilometrów od Żywca oraz Szczyrku Hotelu Zimnik
Spa & Wellness w Lipowej. Hotel położony jest w samym centrum Beskidów. Piękno okolicy oraz niezwykła
atmosfera naszych sal bankietowych, pozwalają spełnić marzenia o romantycznym weselu w górach. To jednak
tylko jeden z wielu powodów przemawiający za tym, aby ten wyjątkowy dzień spędzić w Dolinie Zimnika.
Dzień ślubu to jeden z najważniejszych dni w życiu. Każda młoda para pragnie, aby ten dzień był wyjątkowy. Na
wiele sposobów pomagamy sprawić, aby tak właśnie się stało. Biorąc pod uwagę nasze wieloletnie
doświadczenie bezpłatnie oferujemy konsultacje ślubne, pomagamy w wyborze właściwego menu, oferujemy
profesjonalne reportaże, utrzymujemy kontakt z najlepszymi zespołami rozrywkowymi i dj-ami.
Do Państwa dyspozycji oddajemy, przestronne pokoje w tym apartamenty, stylową Restaurację Smaków
z częścią barową oraz obszerną Salę Balową z widokiem na pasmo gór Beskidu Śląskiego. By uatrakcyjnić pobyt
naszych Gości, zapraszamy do skorzystania z basenu, sauny, łaźni, jacuzzi, Centrum SPA - Luksus Natury, jak
również z zewnętrznych atrakcji takich jak boiska, kort tenisowy, plaża z zewnętrznym basenem. Dla naszych
najmłodszych weselników przygotowaliśmy również pokój zabaw dla dzieci.
Posiadane doświadczenie, płynące z zorganizowanych już ponad 500 przyjęć weselnych, daje nam możliwość
świadczenia usług na najwyższym poziomie. Nasza kadra to w większości ludzie młodzi, którzy doskonale

wiedzą czego oczekują i na jakie problemy organizacyjne natrafiają nowożeńcy. Potrzeby każdej pary
weselnej traktujemy indywidualnie, co gwarantuje idealnie zorganizowane przyjęcie weselne.
Z korzyścią dla naszych Gości, możemy wzbogacić uroczystość dodatkowymi atrakcjami: pokazem
pirotechnicznym, kuligiem z pochodniami bądź przygrywką kapeli góralskiej.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Gości, w 2012 roku oddaliśmy do użytku nową część hotelu
Komfort SPA & Wellness oferując:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Centrum kongresowo-bankietowe do 300 miejsc z pełnym zapleczem
Rekreacyjny basen z biczami wodnymi, masażami i przeciwprądem
Apartamenty i pokoje w nowej części komfort o standardzie 4*
Centrum Wellness jacuzzi, kompleks saun, pokój relaksu
Nowoczesne Centrum SPA Luksus Natury
Restaurację Smaków dla wszystkich Gości
Pokój koloru i zabaw dla najmłodszych
Tradycyjny pub góralski z kominkiem
Boiska do siatkówki, siatkówki plażowej, piłki nożnej, kort tenisowy, plażę z zewnętrznym basenem

Atutem Hotelu jest wysoki standard i optymalne warunki pobytowe zarówno w celach rekreacyjnowypoczynkowych jak i bankietowych. Nasz personel dołoży wszelkich starań, by spełnić Państwa życzenia
i zaspokoić najbardziej wyszukane potrzeby. Dysponujemy własnymi terenami zielonymi, które z przyjemnością
udostępnimy do organizacji wszelakiego rodzaju imprez plenerowych.
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USŁUGI NOCLEGOWE
Hotel Zimnik dysponuje obszernymi, komfortowo wyposażonymi pokojami o standardzie 3 i 4 gwiazdek. Do
Państwa dyspozycji przygotowaliśmy pokoje jedno, dwu oraz trzyosobowe, pokoje typu Studio i Apartamenty
o łącznej bazie noclegowej 114 miejsc regularnych oraz 170 przy wykorzystaniu dostawek. Każdy pokój posiada
łazienkę, wygodny komplet wypoczynkowy, a także (większość) balkon widokowy, telefon, telewizor LCD, TVSAT, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu oraz możliwość zaadoptowania dostawki. W cenie noclegu
znajduję się śniadanie oraz możliwość skorzystania z Centrum Wellness (hotelowa pływalnia, jacuzzi, sauna,
łaźnia, wypoczywalnia), możliwość skorzystania z letnich atrakcji (plaża, basen, boiska sportowe, plac zabaw).

Wysoki standard obiektu wraz z ciepłym charakterem wnętrz, kolorystyką ścian i tkanin sprzyja odpoczynkowi
i relaksowi. Dla naszych specjalnych Gości oferujemy noclegi w pokojach z łóżkami typu King Size.
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SALE WESELNE
W naszym hotelu znajdziecie Państwo dwie sale weselne. Każda z nich ma swój unikalny charakter.
Restauracja Smaków to sala, do której możemy zaprosić od 70 do 100 osób. Posiada przeszklony ogród
zimowy, który najczęściej jest wykorzystywany do zabaw tanecznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu Goście nie
uczestniczący w zabawach weselnych cały czas mają kontakt wzrokowy z bawiącymi się weselnikami.
Sala Balowa to przestronna sala, w której jednocześnie może bawić się około 220 osób. Posiada taras letni oraz
balkony z widokiem na góry. Zabawa odbywa się na sali wraz z Gośćmi zasiadającymi przy stołach.
Na kolejnych stronach zaprezentujemy Państwu przykładowe ułożenie stołów weselnych z podziałem na ilość
Gości. Szczegółowe informacje na temat ustawienia sal w ponad 10 różnych wariantach, przedstawimy Państwu
podczas odwiedzin naszego obiektu. Wszystkie sale weselne w naszym hotelu są wyposażone w niezbędne
zaplecze techniczne oraz są w pełni klimatyzowane. Każda sala posiada niezależny system komunikacji oraz
węzły sanitarne. W każdej z sal gwarantujemy najwyższy poziom obsługi Państwa Gości.

Sala Balowa

Restauracja Smaków
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RESTAURACJA SMAKÓW

SALA BALOWA
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WESELE W PLENERZE
Ślub w Urzędzie? Nie ma w tym nic magicznego! Jeżeli komuś zależy na tym wyjątkowym i niezwykłym
przeżyciu, na budowaniu emocji, pięknej przysiędze - to zdecydowanie polecamy zorganizowanie tej Ceremonii
w plenerze. Ślub Plenerowy nie jest to łatwe zadanie, wiele przygotowań i pracy, lecz warto poświęcić czas
i sprawić, aby był on jak najbardziej wyjątkowy i niepowtarzalny. Zwłaszcza, jeśli chcemy, aby ten dla nas
najważniejszy dzień w życiu był też dniem niezapomnianym dla naszych gości, a ceremonia zapierała dech
zarówno w ich, jak i naszych piersiach. Czynnikiem ryzyka jest przede wszystkim pogoda - ale jak dopisze - efekt
niesamowity.
Organizujemy wesela wśród przepięknej zieleni oraz z cudownym widokiem na panoramę gór - wokół hotelu
rozciąga się ogromny, dobrze zagospodarowany teren. Dbamy o spełnienie wszystkich wymagań i ustaleń, tak
aby ślub w plenerze odbył się bezproblemowo.
Organizacja ślubu w plenerze w naszym hotelu to:
o Wybór dowolnego miejsca wokół hotelu na organizację uroczystości,
o Wybór Wiaty Grillowej na górskiej polanie z przepięknym widokiem na góry
o Góralskie ławy przyozdobione białym suknem lub krzesła w eleganckich białych pokrowcach
o Namiot lub Pergola dla Pary Młodej i Urzędnika wraz ze stołem i krzesłami
o Żywe kwiaty dekorujące wejście namiotu lub pergoli, Czerwony dywan
o Kwartet smyczkowy
o Realizujemy również wiele innych pomysłów - wszak wyobraźnia naszych Gości nie zna granic
Jedyne czego nie będziemy mogli zapewnić to słońca na niebie, gdy aura będzie kapryśna. Ale zrealizujemy plan
awaryjny na wypadek niepogody, a dzięki temu Młoda Para wraz z Gośćmi zachowa pogodę ducha!
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INFORMACJE OGÓLNE
Jeżeli chcieliby Państwo zorganizować przyjęcie weselne właśnie w naszym hotelu prosimy o jak
najwcześniejszy kontakt i rezerwację sali. Podpisanie umowy oraz wpłata zadatku w wysokości 1000 zł jest
potwierdzeniem rezerwacji terminu. Na dwa miesiące przed planowanym przyjęciem, kiedy już znane są
Państwu bliższe informacje dotyczące przyjęcia, spotykamy się, aby ustalić menu i dopracować wszystkie
szczegóły. Pobierany jest wówczas 30% zadatek. Kolejny zadatek w wysokości 30% pobierany jest na miesiąc
przed przyjęciem.
W myśl zasady, iż każdy nasz Gość to indywidualność, nasze menu może być modyfikowane, ustalane według
życzeń Gości oraz dostosowane do budżetu. W kwestiach kulinarnych nieocenioną radą i pomocą służy Szef
Kuchni. Nad prawidłowym przebiegiem przyjęcia czuwa obsługa hotelu wraz z kierownikiem restauracji.
Zapewniamy wybrany przez Państwa gatunek alkoholu w cenach detalicznych, a rozliczymy spożyty alkohol
według zużycia. Dodatkowym atutem jest możliwość przygotowania bufetu alkoholi kolorowych z dodatkami.
Jeśli alkohole nie są zamawiane w restauracji, należy je przywieźć nie wcześniej niż 24h przed przyjęciem wraz
z paragonem lub fakturą potwierdzającą legalność nabycia alkoholu. Do każdej własnej wniesionej butelki
doliczamy symbolicznie korkowe (magazynowanie, schłodzenie, kieliszki, obsługa).
W naszej ofercie znajdziecie Państwo także torty, ciasta oraz ciasteczka drobne z naszych sprawdzonych cukierni.
Dla Państwa wygody i efektywności przyjęcia przygotowaliśmy pakiety usług dodatkowych w przystępnych
cenach. W naszych pakietach znajdziecie Państwo między innymi: paczki dla Gości, dekoracje florystyczne,
dodatki ślubne takie jak winietki, zawieszki na alkohol oraz plansze z opisem stołów, czerwony dywan, księgi
pamiątkowe, pokazy pirotechniczne i multimedialne, pokrowce na krzesła, skirtingi czy fontannę czekoladową.
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Dla tych z Państwa, którzy chcieliby dodatkowo zaproponować swoim Gościom nocleg w naszym obiekcie
przygotowaliśmy specjalną ofertę usług noclegowych. Hotel Zimnik dysponuje 114 regularnymi miejscami
noclegowymi, w pokojach jedno osobowych, dwu osobowych, trzy osobowych oraz apartamentach.
Wykorzystując dodatkowe miejsca noclegowe liczba ta wzrasta do ponad 170. Goście hotelowi mogą korzystać
z wszystkich atrakcji hotelowej pływalni oraz strefy Wellness, zewnętrznych letnich atrakcji: basen, plaża, plac
zabaw, boiska sportowe bez dodatkowych kosztów.
Ostateczną liczbę Gości weselnych oraz ewentualne zmiany należy podać na 7 dni przed przyjęciem.
W przypadku korzystania z miejsc noclegowych, liczbę rezerwacji oraz nazwiska Gości należy podać nie później
niż 30 dni przed planowanym przyjęciem. Płatność za wszystkie świadczone usługi jest regulowana do 2 dni od
przyjęcia, na podstawie umowy i przygotowanego rozliczenia.
W prezencie ślubnym dla Młodej Pary znajdziecie Państwo:
o Apartament dla Nowożeńców
o Atrakcyjne ceny noclegów dla gości weselnych
o Jedną z promocji weselnych dostępna na naszej stronie internetowej www.zimnik.com.pl
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WESELE W DNI POWSZEDNIE
Tradycyjnie śluby i wesela organizowane są w soboty. Ten dzień wydaje się idealny, ale udane wesele może
odbyć się także w inny dzień tygodnia. Coraz częściej przyszli małżonkowie decydują się na organizację przyjęcia
weselnego w inne dni niż tradycyjna sobota. Wydawać by się mogło, iż największym problemem jaki może
pojawić się przy organizacji wesela w środku tygodnia to ślub, jednak Kościoły i Urzędy w naszym okręgu nie
robią w tej kwestii żadnych trudności.
Dla par decydujących się na organizację przyjęcia weselnego w tygodniu przygotowaliśmy specjalne rabaty.
Promocja wesela w dni powszednie dotyczy wszystkich uroczystości weselnych organizowanych od
poniedziałku do czwartku z wyłączeniem Świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Mogą Państwo liczyć na
wyjątkowe menu weselne oraz specjalne ceny noclegów ze śniadaniem dla Gości. Zachęcamy do poznania
wszystkich zalet wesela w tygodniu podczas wspólnego spotkania.

POKÓJ ZABAW
Bardzo wiele osób uważa, że zabieranie dzieci na wesele to nie do końca dobry pomysł. Tymczasem przy
odrobinie dobrej woli i odpowiedniej organizacji dzieci na weselu wcale nie muszą sprawiać kłopotu. Hotel
Zimnik dysponuje pokojem koloru, gdzie poza zabawami i grami, możliwe jest zlecenie wykonania aranżacji
stołu ze słodkościami. Proponujemy również wieczorną opiekę połączoną z czytaniem lub oglądaniem bajek
zakończoną układaniem dzieci do snu w miejscu wskazanym przez organizatora czy Młodą Parę. Możemy
również pozostać z naszymi najmłodszymi Gośćmi do czasu, kiedy rodzice lub opiekunowie odbiorą swoje
pociechy.
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WESELE W ZIMOWEJ AURZE

RABAT - 15%

Polskie lato bywa kapryśne i już niejedną parę zaskoczyło rzęsistą ulewą. Jesień i zima - wbrew pozorom - mogą
stać się okazją do wykorzystania niecodziennych, wspaniałych miejsc na sesje zdjęciowe. Ten jedyny dzień
w życiu zapada głęboko w nasze serca. Nawet po wielu latach budzi gorące emocje i wspomnienia.
Jesteśmy otwarci na wszelkie wyszukane i indywidualne pomysły uatrakcyjnienia tego wyjątkowego dnia!
Pozwólcie Państwo wyręczyć się w trudach organizacji dodatkowych atrakcji wzbogacających przyjęcie:
uroczyste otwarcie szampana powitalnego szablą, prezentacja multimedialna, pokaz pirotechniczny, taniec
ognia, dodatkowy wystrój sali, zdjęcia w hotelu i bajkowej dolinie Zimnika, kulig lub przejazd bryczką, wynajem
limuzyny, wynajem autokaru, kontakt z najlepszymi orkiestrami rozrywkowymi, przygrywka kapeli góralskiej.
Zimowe promocje i rabaty:
o Menu z korzystnym 15% rabatem
o Apartament dla Nowożeńców, Duży rabat na nocleg dla Gości weselnych
o Oferta ważna w miesiącach III-IV oraz XI-XII, z wyłączeniem okresu Świąt i Nowego Roku
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Katowice (80 km)

Organizujemy

Tychy
Kraków (90 km)







Przyjęcia weselne i okolicznościowe
Imprezy firmowe, eventy, integracje
Konferencje i szkolenia
Kuligi i Biesiady
Pobyty SPA

Wadowice
Bielsko - Biała (20 km)

Szczyrk (10 km)
Żywiec (8 km)

Hotel Zimnik
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GPS N 49°40´00 E 19°04´30

34-324 Lipowa 990
tel.: +48 33 860 15 92 / 93 / 94, +48 33 860 15 90
email: marketing@zimnik.com.pl, www.zimnik.com.pl

