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Projekty

WASZE
IDEALNE
WESELE



„Dla miłości nie jest ważne, 
aby ludzie do siebie pasowali, 
ale by byli razem szczęśliwi.”

[B. Bardot]



                                                                                                                     
wesele jest niepowtarzalnym wydarzeniem, 

które na zawsze pozostaje w pamięci Młodej Pary.



warto powierzyć jego
organizację profesjonalistom,

ponieważ w tym wyjątkowym
dniu nic nie powinno być

dziełem przypadku. 

PRZYJĘCIE WESELNE



Chcemy z Wami tworzyć piękne
wspomnienia, dlatego naszą

ofertę przygotujemy 
ze szczególną troską 

i uwzględnieniem
indywidualnych życzeń.



Nasza wiedza oparta 
na wieloletnim

doświadczeniu, kreatywny
personel i atrakcyjne

propozycje menu sprawią,
że ten najważniejszy dzień
stanie się niezapomnianym

przeżyciem.



















WESELNE POWITANIE

Tradycyjne chlebem i solą 
oraz 

kieliszkiem wina musującego



DEKORACJE WESELNE

stworzą klimat, 
o jakim marzycie.

Rustykalne dodatki, 
boho czy może glamour?

Wybór zależy tylko od Was.



TORT WESELNY

 to ten element wesela, 
który w pełni oddaje styl 

pary młodej. 
Nasza hotelowa cukiernia,

z pasją przygotuje tort 
o pięknej formie i wspaniałym
smaku. Zrealizujemy również

tort w oparciu o Wasze
indywidualne pomysły.



WY�MIENITE DANIA

Specjalne menu weselne
zadowoli nawet najbardziej 

wymagających gości.



DODATKI

Warto zapewnić gościom 
dodatkową atrakcję jak:

 candy bar, drink bar 
czy wiejski stół.



W CENIE MENU OTRZYMUJECIE:

dostosowaną do organizacji wesel
zarówno przy stołach okrągłych, 
jak i w układzie prostokątnym. Zależnie 
od wyboru ustawienia zmieści się w niej 
do 200 osób, a mobilny parkiet pozwoli 
na  dostosowanie przestrzeni tanecznej
do Waszych oczekiwań.

SALĘ BANKIETOWĄ

w pokojach hotelowych dla zaproszonych
gości weselnych.

ZNIŻKĘ NA NOCLEGI
Przestronny i elegancki apartament 
dla nowożeńców z bogatym śniadaniem 
w formie bufetu.

APARTAMENT KĄPIELOWY

Zapewniamy najwyższy standard obsługi
kelnerskiej z wieloletnim doświadczeniem
i  wyróżniającą się wysoką kulturą
osobistą.

PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ



Malownicza sceneria pozwoli stworzyć wyjątkowe zdjęcia 
z najpiękniejszego dnia w Waszym życiu.



Zapraszamy do bezpośredniego
kontaktu w celu uzyskania 
szczegółowych informacji

☎  87 643 85 11  lub  87 643 85 00

✉ gastronomia@hotelwarszawa.pl


