Oprawa Weselna

Wesele z Noclegami w Zakopanem – Willa „Cztery Pory Roku”
Organizujemy wesela od A do Z
Spełniamy weselne marzenia!Sp
Spełniamy weselne m
Dodatki

Cena

Tort według wybranego smaku, kształtu, koloru i stylu.
Paczki z ciastem dla gości (opakowania, w kwestii młodych)
Bufet wiejski: mięsa pieczone, pasztety, kiełbasy i sery.
Bufet słodki: 8 – 12 rodzaju ciast.
Sukienki na krzesła

50-80zł /kg
25zł /kg ok. 15zł /paczka
Do 80 osób 1000zł
ponad 80 osób 1300zł
Ciasto domowe 25zł/kg
babeczki 4zł/szt
inne słodkości – do ustalenia

Cena do ustalenia

Noclegi – standard pensjonatowy

od 55zł /osoba

( Willa - posiadamy 33 pokoje - 112 miejsc, w tym 6 pok: 2 os, 10 pok: 3 os., 12 pok: 4 os., 2
pok: 5 os., 3 pok: 5 os. typ. Studio.
Apartamenty 12 szt. - 50 miejsc noclegowych )
(pokoje typ. pensjonatowy, komfortowe łazienki z suszarką do włosów, ręczniczki 50x100,
mydelko, szamponik,
ręcznik kąpielowy – dopłata 5 zł)
Pokoje 2 osobowe ( 60 zł/osoba ), Pokoje 3 – 5 osobowe ( 55 zl osoba ) , Apartamenty
( według cennika - ustaleń )
Noclegi, obiekt na wyłączność – 5 000 zł / doba – 1/2 obiektu na wyłączność 2 700 zł

Śniadanie: poprawinowe 9:00 – 12:00
Śniadanie hotelowe 8:00 – 10:00
Transport do kościoła
Transport dla gości w nocy

25zł /osoba
18zł osoba
1.
2.
3.
4.
5.

Apartament dla nowożeńców

Obsługa barmańska: zapewniamy szkło, lód do drinków, dekoracje
drinków, indywidualne menu serwujących drinków – ustalane
wcześniej.

Lando dla młodych
500zł
Auto dla młodych
500-1000zł
Bryczka 450zł
Transport gości w
nocy (bus 8os.) od
300zł / noc
Fasiąg – 2 konie – 8
osób 550 zł

Do 100 osób 220zł
powyżej 100 osób noc
weselna gratis

Do ustalenia

Kapela góralska – oprawa 3 godz. + granie do obiadu

800,00 zł
przedłużenie + 200 zł / 1h

DJ 1 dzień (1 osoba)
DJ 1 dzień + wodzirej (2 osoby)
DJ 2 dni (1 osoba)
DJ 2dni + wodzirej (2 osoby)
w cenie sprzęt + światła

2400 zł
3200 zł
3200 zł
3800 zł
Dajemy namiar

Kosmetyczka / manicurzystka / fryzjerka

Do ustalenia
Dajemy namiar

Wesele w plenerze

Do ustalenia
Dajemy namiar

Fotograf

Do ustalenia
Dajemy namiar

Kamerzysta

Do ustalenia
Dajemy namiar

Opiekun do dzieci – minimum 6 godzin

30zł / godz.

Animatorka dla dzieci – do 8 godzin

450,00 zł

Ogólne dekoracje sali 8 możliwości kolorystycznych: falbany,
obrusy 4 kolory, nakładki 6 kolorów, serwetki płócienne (różna
kolorystyka + 4 wzory regionalne).

W cenie

Kwiaty żywe na stoły – zależnie od sezonu

Do 80 osób ok.500zł
powyżej 80 osób ok.700zł

Przystawka przed obiadem

10zł /osoba

Druga zupa do obiadu

5zł /osoba

Show góralskie pokaz tańca i śpiewu do 1 godz. 30min.

800,00 zł

Dekoracja ogólna zewnątrz obiektu

150,00 zł lub w pakiecie

Dodatkowa szynka w całości pieczona.

600,00 zł

Prosiak do 50 osób

1 000,00 zł

Alkohol

Do ustalenia

Inne dekoracje sali, stołów

Do ustalenia
Na sali 500 zł – 1 000 zł

Ślub cywilny (urzędnik we własnym zakresie)
cena uzależniona od ilości gości

W plenerze (ogród)
ok. 500 zł – 1 000 zł +
dekoracja

Zobacz więcej na naszej stronie
http://czteryporyroku.pl/karczma/wesela/oprawa-wesela
Chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami
Konsultant ślubny Maciej Curlej – 608 806 408
Recepcja: 18 20 70 207, 608 401 704 e-mail: willa@czteryporyroku.pl
Willa „Cztery Pory Roku” | ul.Królewska 41, 34-511 Kościelisko

