Miłosna

sceneria

Powiedz „tak” nad brzegiem jeziora, na szczycie góry
albo na plaży. A po weselu zafunduj sobie kąpiel w winie i gorących
źródłach. Oto 5 najlepszych miejsc na ślub w Polsce.
tekst anna konieczyńska

dworska biesiada

W najpiękniejszy dzień w życiu
poczuj się jak księżniczka! Zaproś najbliższych na uroczystość
zaślubin do XVI-wiecznego zamku w Goli Dzierżoniowskiej pod
Wrocławiem. Zanim założysz
białą suknię, w Uroczysku
Siedmiu Stawów możesz zrelaksować się w tutejszym SPA –
pierwszym w Polsce firmowanym przez markę L’Occitane.
Może zorganizujesz tutaj także
wieczór panieński? Dodatkowy
atut: hotel dba o ekologię – do
ocieplenia wykorzystuje geotermalne właściwości gleby.
www.uroczysko7stawow.pl

Dolnośląskie
Uroczysko Siedmiu
Stawów mieści się
na renesansowym
zamku.

zdjęcia: szymon polański, materiały prasowe

ŚLUB

Wesele miejsca

W katowickim hotelu
Angelo można
zorganizować wesele
uszyte na miarę
dla 250 osób.

W hotelu Bania
w Białce Tatrzańskiej
w noc poślubną
możesz wykąpać się
w gorących
źródłach.

anielska atmosfera

Białe szaleństwo

W jednym z najelegantszych hoteli na Śląsku sala weselna jest zarezerwowana na wiele miesięcy naprzód!
Ci, którzy mieli już przyjemność powiedzieć „tak”
w hotelu Angelo, wspominają doskonałą organizację („menedżerka jest dostępna przez 24 godziny na
dobę”, zachwalają państwo młodzi na TripAdvisorze),
pełne przepychu dekoracje, które można samodzielnie zaprojektować, oraz menu (do wyboru tradycyjne polskie dania albo smaki świata).
www.viennahouse.com

Do hotelu Bania można zaprosić
nawet sto osób! Do wyboru jest menu
góralskie albo dania kuchni włoskiej.

Kulig na śniegu, kąpiel w gorących źródłach przez 12 miesięcy
w roku, narty aż do kwietnia.
W czterogwiazdkowym hotelu
Bania w Białce Tatrzańskiej,
który jako jedyny w Polsce jest
połączony z termami, wystawne
wesele szybko przerodzi się
w weekend na łonie natury. Jeśli
chcesz zafundować gościom niezapomniane wrażenia, imprezę
zorganizuj w hotelowym klubie,
a poprawiny – w spa ze Strefą
Anielską urządzoną w góralskim
klimacie.
www.hotelbania.pl

W sali weselnej
z widokiem
na jezioro Forbin
serwuje się
slow food
z restauracji
Morellino.

Pałacowe wnętrza

Relaks w spa dla kobiet, degustacje
w browarze dla mężczyzn, łowienie ryb dla dzieci. Wesele w XVIII-wiecznym Pałacu Żelechów pod
Warszawą to niezapomniane doświadczenie dla wszystkich gości.
Latem biesiada przenosi się z restauracji do eleganckiego namiotu
w pałacowych ogrodach. Para młoda po pierwszym tańcu może odpocząć w apartamentcie z basenem
i sauną. www.palaczelechow.eu

Wesele
w pałacowym
stylu możesz
zorganizować
w XVIII-wiecznym
Żelechowie.

Głębia przyjemności

Przysięgnij ukochanemu wierność w Altanie Miłości Głęboczek
Vine Resort & SPA nad brzegiem jeziora Forbin na Pojezierzu Brodnickim. Wesele będzie miało klimat slow dzięki sezonowemu menu
restauracji Morellino, pokazowi kulinarnemu live cooking w ogrodzie
i kąpielom w winie. Noc poślubną spędzisz w chacie spa z prywatną
sauną i tarasem oraz widokiem na jezioro. Niezapomniany ślub scementuje małżeństwo na dobre i na złe. www.gleboczek.pl

