Ślub w plenerze
W B A J K A H OT E L & R E S O R T

wesela@hotelbajka.com

T: +48 664 165 558

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Ślub w plenerze
W B A J K A H OT E L & R E S O R T

Powiew wiatru na policzkach, subtelny śpiew ptaków w tle i woń świeżych kwiatów… to nie marzenia to
zwieńczenie Waszego uczucia miłosną przysięgą wspólnego życia, złożoną w plenerze w Bajka Hotel & Resort.
Drewniany, rzeźbiony ołtarzyk doskonale współgra z otaczającą go naturą, a elegancki i wyjątkowy charakter
waszej uroczystości podkreślają klasyczne dekoracje: biały dywan, krzesła chiaviari i kwiaty.

Dla WaS
Pakiet w trzech różniących się propozycjach.

PAKIET I

PAKIET II

PAKIET III

Pergola z woalem
Miejsce w plenerze
(do uzgodnienia)

Pergola z woalem
Miejsce w plenerze
(do uzgodnienia)

Pergola z woalem
Miejsce w plenerze
(do uzgodnienia)

Biały dywan (2m x 5m lub 2m x 25 m)
Stół dla Urzędnika Stanu Cywilnego
Dekoracja stołu Urzędnika
Insygnia urzędnicze
Krzesła chiavari w kolorze szampańskim lub krzesła w pokrowcach z motywami kwiatowymi dla
wszystkich gości, Pary Młodej oraz
Urzędnika
Nagłośnienie
Patera na obrączki

Biały dywan (2m x 5m lub 2m x 25 m)
Stół dla Urzędnika Stanu Cywilnego
Dekoracja stołu Urzędnika
Insygnia urzędnicze
Krzesła chiavari w kolorze szampańskim lub krzesła w pokrowcach z motywami kwiatowymi dla
wszystkich gości, Pary Młodej oraz
Urzędnika
Nagłośnienie
Patera na obrączki
Dekoracje florystyczne
(2 kompozycje kwiatowe do 50
gości, 4 kompozycje kwiatowe
powyżej 50 gości)

Biały dywan (2m x 5m lub 2m x 25 m)
Stół dla Urzędnika Stanu Cywilnego
Dekoracja stołu Urzędnika
Insygnia urzędnicze
Krzesła chiavari w kolorze szampańskim lub krzesła w pokrowcach
z motywami kwiatowymi dla
wszystkich gości, Pary Młodej oraz
Urzędnika
Nagłośnienie
Patera na obrączki
Dekoracje florystyczne
(2 kompozycje kwiatowe do 50
gości, 4 kompozycje kwiatowe
powyżej 50 gości)
Oprawa muzyczna podczas
ceremonii (jeden muzyk)

*Cena uzalezniona jest od ilości gości i wyboru krzeseł: chiawiari lub krzeseł z pokrowcami o motywie kwiatowym.

wesela@hotelbajka.com

T: +48 664 165 558

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Ślub w plenerze to także możliwość przyjęcia w formie standing party lub obiadu.
Dla Twoich Gości przygotowaliśmy trzy pakiety pakiet poczęstunku.

MENU I

MENU II

Kieliszek Prossecco 80 ml
Wytrwany FINGER FOOD
(2 szt.)
Desery FINGER FOOD
(1 szt.)
Woda mineralna z cytryną 200 ml

MENU III

(4 szt.)
Desery FINGER FOOD
(2 szt.)
Woda mineralna z cytryną 200 ml

Kieliszek Prossecco 80 ml
Wytrwany FINGER FOOD
(5 szt.)
Desery FINGER FOOD
(3 szt.)
Woda mineralna z cytryną 200 ml

Torty bezowe (2 szt.)

Torty bezowe (2 szt.)

Kieliszek Prossecco 80 ml
Wytrwany FINGER FOOD

Krucha Tarta (1 szt.)
Makaroniki
Owoce

Dodatkowo zapytaj o ofertę fontanny czekoladowej i obiadu.

Nie czekaj! już dziś zarezerwuj
bez żadnych zobowiązań Twoją datę marzeń na 7 dni!
Wiecej w cenie:
wesela@hotelbajka.com

parking dla Gości

T: +48 664 165 558

plener do zdjęć

strefa rekreacyjna
Zatoki Bajka

dzieci do lat 3 gratis
dzieci do lat 8 – 50 % zniżki

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Oferta ważna do 31.12.2021 r.

