Projekt Wesele

Specjanie dla Was przygotowaliśmy terminarz czynności, które muszą Państwo podjąć
do uroczystości weselnej w Bajka Hotel & Resort.
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1. Jesteśmy zaręczeni ! Rozglądamy się za salą weselną.
2. Rezerwujemy salę weselną i datę na 7 dni bez zobowiązań w Bajka Hotel & Resort. / / /
3. Po upływie 7 dni kontaktujemy się z managerem Bajka Hotel & Resort i ustalamy termin spotkania
lub wysyłamy mailowo podpisaną umowę weselną oraz załącznik hotelowy. /

i żyli długo
i szczęsliwie

wpisz swój termin

/

4. Przy podpisaniu umowy wpłacamy zaliczkę bezwrotną w kwocie 5000 PLN,
przy podpisaniu załącznika hotelowego nie wpłacamy, żadnej zaliczki.

5. 70 dni przez weselem informujemy Hotel o ostatecznej liczbie pokoi hotelowych. /
6. 60 dni przez weselem otrzymujemy kalkulację weselną i schemat pokoi hotelowych do uzupełnienia. /
7. 30 dni przed weselem przesyłamy uzupełniony schemat pokoi hotelowych wraz z danymi naszych
gości weselnych. /

8. 14 dni przed weselem:

- wpłacamy 80 % wartości uroczystości weselnej
- wpłacamy 100% wartości rezerwacji pokoi hotelowych
- uzupełniamy z managerem harmonogram wesela
- potwierdzamy liczbę gości na uroczystości weselnej /

9. Nie wcześniej niż 2 dni przed weselem - przywozimy alkohol jeśli nie korzystamy
z pakietu Bajka Hotel & Resort

10. W miarę dostępności wieczór przed uroczystością oraz rano przed samą uroczystością podwykonawcy mogą
(florysta, zespół, firmy dekoratorskie) rozmieścić swój sprzęt lub ozdobić salę.

,

,
11. Nasz najpiekniejszy
Dzien, w Zyciu
12. Do 12h lub do 36h (w przypadku organizacji poprawin) po zakończeniu uroczystości
weselnej usuwamy wszystkie elementy wniesone przez florystów
i innych podwykonawców.

13. Do 2 dni po uroczystości:

Legenda:
hotel, czynności które
muszę podjąć dotyczące
bazy noclegowej
kontakt mailowy
kontakt telefoniczny

- regulujemy pozostałą kwotę uroczystości weselnej
- odbieramy pozostałe dania weselne
wesela@hotelbajka.com

spotkanie z managerem
przelew

T: 0048 664 165 558

Informacje dotyczące noclegu napisz pod adres recepcja@hotelbajka.com lub zadzwoń 0048 664 165 557.

