
Oferta weselna 



Wasz najważniejszy dzień...

Pozwól nam sprawić, by ten dzień był wyjątkowy!

...musi odbyć się w wyjątkowym miejscu!
W Hotelu Arłamów tworzymy niepowtarzalne przyjęcia, oparte na indywidualnych 

potrzebach oraz głębokich marzeniach o pięknej uroczystości.
Ciekawa architektura, otoczenie naturą, pyszne jedzenie oraz nieograniczone 

możliwości organizacyjne dodają przyjęciu unikatowości.

Rozumiemy szybki tryb życia, dlatego organizujemy przyjęcia kompleksowo 
oraz zapewniamy opiekę Wedding Plannera. Dzięki temu Wy możecie w pełni 

zająć się celebracją tej pięknej uroczystości w gronie najbliższych 
oraz złapać oddech w Bieszczadach.



Przestrzenie 
Wybierz miejsce, w którym chcesz urządzić przyjęcie
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Patio

Maksymalna pojemność sali: 
500 osób

Powierzchnia sali: 
45x55m (ponad 2288m2)

Maksymalna powierzchnia parkietu: 
240m2

Poziom: 0

To największa sala multifunkcyjna w Hotelu. 
Pozwala na usadzenie Gości w centralnej czę-
ści przy okrągłych stołach, wydzielenie strefy 
chillout, ustawienie bufetów oraz baru koktaj-
lowego. Możliwe jest zbudowanie sceny umoż-
liwiającej organizację koncertów czy występów,  
a przestronny parkiet pomieści wszystkich Gości 
podczas zabawy. Na 3 ekranach LED można 
wyświetlić dowolną  treść. To sala bardzo „pla-
styczna”, nie ograniczająca wyobraźni. Nieszablo-
nowa architektura, przeszklony sufit oraz wybrana 
aranżacja weselna sprawiają, że tak unikatowe 
przyjęcie weselne pozostaje w pamięci  bardzo 
długo. Sugerujemy przyjęcie w stylu eleganckim, 
formal, semi formal, boho.
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Restauracja położona na drugim piętrze Hotelu, 
z urokliwym widokiem na dziedziniec. Pozwala 
na ustawienie okrągłych stołów, w tym stołu Pary 
Młodej w centralnym miejscu, parkietu i sceny dla 
DJ lub zespołu. Dodatkowo można wydzielić sporą 
strefę chillout, bar, czy przestrzeń na dodatkowe 
atrakcje. Sala idealnie nadaje się na przyjęcie w stylu 
formal, semi-formal, casual. 

Maksymalna pojemność sali: 
80 osób

Powierzchnia sali: 
45x17m

Maksymalna powierzchnia parkietu: 
160m2

Poziom: 2

Restauracja
Turnica
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Maksymalna pojemność sali: 
300 osób

Powierzchnia sali: 
32x14m (Sala B), 14x22m (Sala C, D)

Maksymalna powierzchnia parkietu: 
140m2

Poziom: (Sala B, D) +1, (Sala C) 0 

W Hotelu znajduje się kilka sal o różnej powierzchni 
które pomieszczą do 300 osób. Sale bankietowe 
charakteryzują się delikatną dekoracją co pozwala na 
aranżację przyjęcia w dowolnym stylu. W każdej sali 
znajdzie się sporo miejsca na zbudowanie sceny dla 
zespołu bądź DJ-a jak również na parkiet taneczny 
dla Gości. Wszystkie sale są widne. Umieszczone są 
w części oddzielonej od pokoi hotelowych co dodaje 
przyjęciu intymności. 

Sale
bankietowe
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Idealna do stworzenia przyjęcia w typowo biesz-
czadzkim lub góralskim stylu – regionalne deko-
racje, swojska kuchnia z nutą nowoczesności, 
ciepła atmosfera. Do tego istnieje możliwość 
ucharakteryzowania obsługi w lokalne stroje co 
będzie dopełnieniem klimatu. Na sali możliwe 
jest usadzenie w aranżacji karczmianej z drew-
nianymi ławami lub bankietowej z okrągłymi 
stołami. W każdej aranżacji znajdzie się miejsce 
na parkiet taneczny, scenę dla zespołu lub DJ-a. 
Styl – casual. 

Maksymalna pojemność sali: 
200 osób

Powierzchnia sali: 
13x30m

Maksymalna powierzchnia parkietu: 
120m2

Poziom: 0, teren zewnętrzny 

Karczma
na Stoku
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Maksymalna pojemność sali: 
70 osób

Powierzchnia sali: 
9x8m

Maksymalna powierzchnia parkietu: 
50m2

Poziom: 0 (Rezydencja)

Kameralna Restauracja Arłamów położona w histo-
rycznym budynku Rezydencja, zaaranżowana w ele-
ganckim, staropolskim stylu. W weselnej aranżacji 
prezentuje się bajkowo. Smak odpowiednio dobra-
nego menu jest uzupełnieniem klimatu wnętrza. Sala 
pozwala na ułożenie parkietu oraz sceny dla DJ-a 
czy zespołu.

Restauracja
Arłamów
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Położenie hotelu na 590 m n.p.m. oferuje prze-
piękny krajobraz oraz widoki na Puszczę Karpacką, 
które są jedynie dopełnieniem dla tej szczególnej 
uroczystości. Wybierz miejsce, w którym chcesz 
powiedzieć sakramentalne “tak”, a my przygotu-
jemy je dla Ciebie. Mamy również możliwość orga-
nizacji przyjęcia weselnego na otwartej przestrzeni.

Ślub
w plenerze
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To kompleks 4 drewnianych willi w zakopiańskim 
stylu położonych 12 km od Hotelu Arłamów. 
Osada otoczona jest jedynie bieszczadzką fauną 
i florą oraz płynącymi z nich ciszą i spokojem. 
Jeśli marzycie o kameralnym, niezobowiązującym 
przyjęciu w duchu idei SLOW, a zamiast oglądać 
pokaz fajerwerków stawiacie na wspólne oglą-
danie gwiazd na przejrzystym niebie – nie mogli-
ście trafić lepiej. Przyjęcie możemy zorganizować 
„pod chmurką” lub wykorzystać do tego namiot.  
Na terenie osady posiadamy chatę grillową do slow 
life cookingu. Zapewniamy pełną obsługę przyjęcia 
oraz dostęp do wszystkich niezbędnych mediów. 
W domkach wygodne łóżko znajdzie aż 38 osób.

Wille Trójca



Menu
Wybierz potrawy, które podamy Twoim Gościom
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Pakiet Klasyczny obejmuje:

• Tradycyjne powitanie państwa młodych chlebem i solą 
• Toast dla Pary młodej 
• Drink powitalny - dla dzieci propozycja bezalkoholowa

Menu: 

• Obiad 3 daniowy (zupa, danie główne, deser) 
• 2 dania ciepłe podczas wesela (1 x serwowane, 1 x w bufecie) 
• Zimne przekąski w bufecie (8 pozycji do wyboru – uzupełniane przez 4 h) 
• Bufet słodki (8 pozycje do wyboru – uzupełniane przez 4 h) 
• Woda gazowana i niegazowana w karafkach – bez ograniczeń
• Opieka koordynatora 
• Obsługę kelnerską 
• Pokój dla pary młodej wraz ze śniadaniem do pokoju (1 doba) 
• Degustacja menu we wcześniej ustalonym terminie - wycena indywidualna
• Możliwość zamówienia tortu z hotelowej cukierni za dodatkową opłatą 
• Prezent od hotelu – Voucher do strefy SPA bądź strefy sportu 
• W przypadku nietolerancji pokarmowych – możliwość zamiany dań

Pakiet klasyczny 
Pakiet w cenie 295 PLN /os  
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Pakiet Klasyczny obejmuje:

• Tradycyjne powitanie państwa młodych chlebem i solą
• Toast dla Pary młodej
• Drink powitalny - dla dzieci propozycja bezalkoholowa

Menu: 

• Obiad 3 daniowy (zupa, danie główne, deser)
• 2 dania ciepłe podczas wesela serwowane
• Zimne przekąski w bufecie (10 pozycji do wyboru – uzupełniane przez 4 

h)
• Bufet słodki (10 pozycje do wyboru – uzupełniane przez 4 h)
• Woda gazowana i niegazowana w karafkach – bez ograniczeń
• Opieka koordynatora
• Obsługę kelnerską
• Pokój dla pary młodej wraz ze śniadaniem do pokoju (1 doba)
• Degustacja menu we wcześniej ustalonym terminie - wycena indywidualna
• Możliwość zamówienia tortu z hotelowej cukierni za dodatkową opłatą
• Prezent od hotelu – Voucher do strefy SPA bądź strefy sportu
• W przypadku nietolerancji pokarmowych – możliwość zamiany dań

Pakiet klasyczny 2
Pakiet w cenie 330 PLN /os 
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Pakiet Klasyczny 3 obejmuje:

• Tradycyjne powitanie państwa młodych chlebem i solą 
• Toast dla Pary młodej 
• Drink powitalny - dla dzieci propozycja bezalkoholowa

Menu: 

• Obiad 4-daniowy (przystawka, zupa, danie główne, deser) 
• Zimne przekąski w bufecie (12 pozycji do wyboru – uzupełniane przez 6 h) 
• Dania ciepłe w bufecie (8 pozycji do wyboru – uzupełniane przez 6 h)
• Bufet słodki (12 pozycje do wyboru – uzupełniane przez 6 h) 
• Woda gazowana i niegazowana w karafkach – bez ograniczeń
• Opieka koordynatora 
• Obsługę kelnerską 
• Pokój dla pary młodej wraz ze śniadaniem do pokoju (1 doba) 
• Degustacja menu we wcześniej ustalonym terminie - wycena indywidualna 
• Możliwość zamówienia tortu z hotelowej cukierni za dodatkową opłatą 
• Prezent od hotelu – Voucher do strefy SPA bądź strefy sportu 
• W przypadku nietolerancji pokarmowych – możliwość zamiany dań

Pakiet klasyczny 3
Pakiet w cenie 375 PLN /os  
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Pakiet Premium obejmuje:

• Tradycyjne powitanie państwa młodych chlebem i solą 
• Toast dla Pary młodej 
• Mini przekąski na powitanie
• Drink powitalny - dla dzieci propozycja bezalkoholowa

Menu: 

• Obiad 4-daniowy przystawka, (zupa, danie główne, deser)
• 1 danie ciepłe podczas wesela serwowane
• Zimne przekąski w bufecie (14 pozycji do wyboru – uzupełniane przez 6 h) 
• Dania ciepłe w bufecie (8 pozycji do wyboru – uzupełniane przez 6 h)
• Bufet słodki (14 pozycje do wyboru – uzupełniane przez 6 h) 
• Woda gazowana i niegazowana w karafkach – bez ograniczeń
• Opieka koordynatora 
• Obsługę kelnerską 
• Pokój dla pary młodej wraz ze śniadaniem do pokoju (1 doba) 
• Degustacja menu we wcześniej ustalonym terminie 
• Możliwość zamówienia tortu z hotelowej cukierni za dodatkową opłatą 
• Prezent od hotelu – Voucher do strefy SPA bądź strefy sportu 
• W przypadku nietolerancji pokarmowych – możliwość zamiany dań

Pakiet Premium
Pakiet w cenie 435 PLN /os  
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Pakiet Regionalny obejmuje:

• Tradycyjne powitanie państwa młodych chlebem i solą 
• Toast dla Pary młodej  
• Drink powitalny - dla dzieci propozycja bezalkoholowa

Menu: 

• Obiad 3 daniowy ( zupa, danie główne, deser) 
• 2 dania ciepłe (regionalne) podczas wesela (1 x serwowane, 1 x w bufecie) 
• Zimne przekąski w bufecie (10 pozycji do wyboru – uzupełniane przez 4 h) 
• Bufet słodki (10 pozycje do wyboru – uzupełniane przez 4 h)
• Stół degustacyjny regionalnych produktów
• Woda gazowana i niegazowana w karafkach – bez ograniczeń
• Opieka koordynatora 
• Obsługę kelnerską 
• Pokój dla pary młodej wraz ze śniadaniem do pokoju (1 doba) 
• Degustacja menu we wcześniej ustalonym terminie - wycena indywidualna
• Możliwość zamówienia tortu z hotelowej cukierni za dodatkową opłatą 
• Prezent od hotelu – Voucher do strefy SPA bądź strefy sportu 
• W przypadku nietolerancji pokarmowych – możliwość zamiany dań
• Wesele organizowane w Karczmie Regionalnej

Pakiet regionalny
Pakiet w cenie 350 PLN /os  


