


Chciałabym pogratulować tej wspaniałej i pięknej decyzji o dzieleniu życia razem. 

Dziękuję za wybór Zamku Janów Podlaski jako miejsca Państwa uroczystości. 

Z przyjemnością zaopiekujemy się Państwem i dopracujemy każdy detal, aby podczas Wielkiego Dnia 

mogli Państwo czuć się wyjątkowo i cieszyć się niezapomnianymi chwilami. 

Z poważaniem

wedding planer

GRATULACJE



Zamek Janów Podlaski to efekt marzeń, pasji i zamiłowania do historii oraz pragnienia stworzenia miejsca unikatowe-

go, w którym komfort i nowoczesność harmonizują z czystą, nieskalaną przyrodą.

Malowniczo położony w sercu Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, Zamek sięga swoją historią XV wieku, 

a zachowane mury Zamku XVIII wieku. Pragnąc zachować niepowtarzalny klimat tego zabytkowego miejsca, 

w harmonii między przeszłością i teraźniejszością, stworzyliśmy wyjątkową przestrzeń, w której historia łączy się 

z nowoczesnością.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy: przestrzeń na przyjęcie weselne do 400 osób, 199 pokoi i apartamentów, 

467 miejsc noclegowych, 4 salony historyczne, 40 hektarów terenu zielonego, Strefę Wellness z krytym basenem, 

jacuzzi i strefą saun, Dr Irena Eris Beauty Partner.

ZAMEK JANÓW PODLASKI



Każda Młoda Para powinna czuć się wyjątkowo. Właśnie dlatego na noc przyjęcia oddajemy do Państwa dyspozycji 

jeden z pięknie urządzonych apartamentów. Dodatkowo, również na noc przyjęcia, proponujemy 2 pokoje dla 

rodziców w cenie pakietu.  

INFORMACJE O POKOJACH

14 apartamentów usytuowanych jest zarówno w nowej jak 

i w zabytkowej części Zamku. Zaprojektowane są maksymalnie dla 4 

osób. Do Państwa dyspozycji oddajemy przestronne wnętrze 

z wydzieloną częścią na sypialnię oraz strefą dzienną z rozkładaną 

dwuosobową sofą. Każdy z apartamentów posiada unikalny klimat 

i wystrój w zależności od położenia w nowej bądź zabytkowej części – 

gdzieniegdzie zachowana jest naturalna cegła – różniąc się 

w elementach wystroju i aranżacji, wszystkie posiadają niepowtarzalny 

charakter i tworzą połączenie dobrego stylu, tradycji i nowoczesności.

APARTAMENTY W ZAMKU

W murach XVIII-wiecznego Zamku, w skrzydłach bocznych oraz 

w głównej oficynie, przygotowaliśmy dla Państwa 60 pokoi 

dwuosobowych typu Standard Zamek oraz 5 pokoi Superior. Każdy 

pokój wyposażony jest w stolik oraz wygodne, stylowe fotele. W części 

pomieszczeń zachowaliśmy naturalną cegłę i dekoracyjne elementy 

historycznych murów. Tradycyjne akcenty, jasne, przestronne okna, 

nowoczesne wyposażenie oraz zawieszone u wezgłowia łóżek obrazy 

z fundacji Leny Grochowskiej tworzą unikalny klimat, finezyjne 

połączenie historii i nowoczesności.

POKOJE W ZAMKU

W czterech budynkach Podzamcza znajduje się 120 pokoi rozmiesz-

czonych w komfortowych, dwukondygnacyjnych modułach. Każdy 

z modułów składa się z 3 pokoi 2-osobowych. Każdy z pokoi posiada 

oddzielną łazienkę oraz niezależny klucz, w części wspólnej znajduje 

się aneks kuchenny oraz jasna, świetlista jadalnia – strefa dzienna. 

Część wspólna jest częścią przechodnią dla każdego z trzech pokoi. 

Dostęp do części wspólnej jest ograniczony z zewnątrz drzwiami na 

kartę. Z zasobów części wspólnej segmentu korzystają goście 

mieszkający w pokojach danego segmentu. Budynki Podzamcza 

posiadają doskonałe podziemne połączenie z Zamkiem i Strefą 

Wellness.

POKOJE NA PODZAMCZU



Coraz więcej Par decyduje się na organizację ceremonii w plenerze. Zorganizujemy ją dla Państwa! 

Proponujemy

 udostępnienie altany ślubnej lub zamkowych wnętrz

 stół dla urzędnika

 krzesła dla Pary Młodej i gości 

 czerwony dywan

 nagłośnienie

 lampkę wina musującego na toast 

Koszt usługi 2 200 zł

ŚLUB W PLENERZE



MIEJSCE CEREMONII I PRZYJĘCIA

Ceremonia zaślubin wśród zieleni? To możliwe. Proponujemy 

uroczystość w zabytkowym parku. Altana ślubna i specjalna aranżacja 

sprawią, że te chwile będą niezwykłe i pełne wzruszeń.

ŚLUB CYWILNY W ZABYTKOWYM PARKU

Dla fanów ceremonii w zabytkowych eleganckich wnętrzach 

proponujemy ślub w salonach historycznych z bezpośrednim 

wyjściem na taras. Odpowiednio zaaranżowane wnętrze będzie 

niepowtarzalną oprawą. 

ŚLUB CYWILNY W SALONACH HISTORYCZNYCH

Sala balowa Naruszewicz z możliwością łączenia ścian to idealne 

rozwiązanie, by przygotować przyjęcie dla dowolnej liczby gości. 

Powierzchnia od 49 m² do 780 m² sprawi, że możemy na tej przestrzeni 

przygotować dla Państwa zarówno uroczysty obiad weselny dla 

najbliższych jak i wielkie przyjęcie do 400 osób.

SALA BALOWA W ZAMKU (50 – 400 gości)

Nowe miejsce stworzone z myślą o przyjęciach weselnych. Utrzymana 

w industrialnym stylu sala sprawi, że każde przyjęcie będzie eleganckie. 

Oddalenie od Zamku uczyni, że będą mieli Państwo obiekt tylko dla 

siebie. Duża przestrzeń otoczona zielenią to rozwiązanie dla 

najbardziej wymagających Par.

ZAZAMCZE (150 – 400 gości)

Zamek Janów Podlaski to idealna przestrzeń na uroczystość zaślubin i miejsca przyjęcia. Bez względu na to czy planują 

Państwo ślub w plenerze czy w wyjątkowych wnętrzach, kameralna przyjęcie czy huczne wesele – zorganizujemy je dla 

Państwa.



Lampka wina musującego to dobry początek przyjęcia. Zachęcamy do skorzystania z dodatkowej oferty:

Proponujemy

 krewetka marynowana w chili i kolendrze z musem paprykowym

 vol-au-vent z musem z pieczonego łososia

 sakiewka z ciasta springroll z kozim serem i mango

 grillowana polędwiczka z cukinią i suszonym pomidorem

 tartinka z musem z gęsich wątróbek z karmelizowaną porzeczką

cena 5 zł/sztuka

Wybór lemoniad cena 5 zł/osoba

KOKTAJL



245 zł /os.

Pomoc przy wyborze podwykonawców

Sala balowa w cenie

PAKIET ZAWIERA

Wybrane menu

Tort weselny

Napoje bezalkoholowe

Możliwość wniesienia własnego alkoholu lub korzystne pakiety open bar

Profesjonalna obsługa 

Powitanie Młodej Pary chlebem i solą

Drukowane menu na każdy stół

Parkiet taneczny

Scena dla zespołu/DJ

Bezpłatne miejsca parkingowe dla wszystkich Gości

Apartament ze śniadaniem na noc poślubną dla Młodej Pary

Atrakcyjne ceny pokoi dla gości hotelowych

W DNIU PRZYJĘCIA

Specjalna oferta na organizację poprawin

Kolacja dla Nowożeńców w hotelowej restauracji w 1. rocznicę ślubu

DODATKOWO

Menu serwowane: zupa, danie główne, deser

Bufety uzupełniane przez 6 godzin

Bufet gorący: 7 propozycji w tym dodatki

Bufet zimny: 7 propozycji 

Bufet deserowy: 5 propozycji

MENU - PROPOZYCJE DO WYBORU

PAKIET SREBRNY



275 zł /os.

Pomoc przy wyborze podwykonawców

Sala balowa w cenie

Pobyt w Dr Irena Eris Beauty Partner ze specjalnie przygotowanymi zabiegami 

dla Nowożeńców

PAKIET ZAWIERA

Wybrane menu

Tort weselny

Napoje bezalkoholowe

Możliwość wniesienia własnego alkoholu lub korzystne pakiety open bar

Profesjonalna obsługa 

Powitanie Młodej Pary chlebem i solą

Powitalny kieliszek wina musującego dla wszystkich Gości

Drukowane menu na każdy stół

Parkiet taneczny

Scena dla zespołu/DJ

Bezpłatne miejsca parkingowe dla wszystkich Gości

Apartament ze śniadaniem na noc poślubną dla Młodej Pary

2 apartamenty dla rodziców Młodej Pary na noc przyjęcia

Atrakcyjne ceny pokoi dla gości hotelowych

W DNIU PRZYJĘCIA

Specjalna oferta na organizację poprawin

Kolacja dla Nowożeńców w hotelowej restauracji w 1. rocznicę ślubu

DODATKOWO

Menu serwowane: zupa, danie główne, deser

Bufety uzupełniane przez 6 godzin

Bufet gorący: 9 propozycji w tym dodatki

Bufet zimny: 12 propozycji 

Bufet deserowy: 6 propozycji

MENU - PROPOZYCJE DO WYBORU

PAKIET ZŁOTY



315 zł /os.

Pomoc przy wyborze podwykonawców

Sala balowa w cenie

Pobyt w Dr Irena Eris Beauty Partner ze specjalnie przygotowanymi zabiegami-

dla Nowożeńców

Degustacja wybranego menu dla 2 osób

PAKIET ZAWIERA

Wybrane menu

Tort weselny

Napoje bezalkoholowe

Możliwość wniesienia własnego alkoholu lub korzystne pakiety open bar

Profesjonalna obsługa 

Powitanie Młodej Pary chlebem i solą

Powitalny kieliszek wina musującego dla wszystkich Gości

Drukowane menu na każdy stół

Parkiet taneczny

Scena dla zespołu/DJ

Bezpłatne miejsca parkingowe dla wszystkich Gości

Apartament ze śniadaniem na noc poślubną dla Młodej Pary

2 apartamenty dla rodziców Młodej Pary na noc przyjęcia

Atrakcyjne ceny pokoi dla gości hotelowych

W DNIU PRZYJĘCIA

Specjalna oferta na organizację poprawin

Voucher podarunkowy dla Nowożeńców na weekend w Zamku z uroczystą 

kolacją z okazji 1. rocznicy ślubu

DODATKOWO

Menu serwowane: zupa, danie główne, deser

Bufety uzupełniane przez 6 godzin

Bufet gorący: 11 propozycji w tym 5 dodatków

Bufet zimny: 14 propozycji 

Bufet deserowy: 7 propozycji

MENU - PROPOZYCJE DO WYBORU

PAKIET DIAMENTOWY



Jako czterogwiazdkowy obiekt świadczymy kompleksowe usługi na najwyższym poziomie. Zapraszamy do 

skorzystania z oferty na przyjęcie zaręczynowe, wieczór panieński, kawalerski, poprawiny oraz inne uroczystości 

okolicznościowe. 

- poprawiny na świeżym powietrzu od 119 zł/ os.

- candy bar 40 zł/os. 

- wiejski stół 25 zł/os. 

- stacja sushi 35 zł/os. 

- stacja lodowa 20 zł/os.

- degustacja menu weselnego 150 zł/os.

- prezenty dla rodziców, wycena indywidualna

- animator, wycena indywidualna 

USŁUGI DODATKOWE



ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski

www.zamekjanowpodlaski.pl

Informacje i rezerwacje 

wesele@zamekjanowpodlaski.pl

t. 601 580 486, t. 531 753 538

Rezerwacje indywidualne 

rezerwacja@zamekjanowpodlaski.pl

t. 83 379 08 51
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