
 

 

 

Własna kompozycja menu 

Rabat dla dzieci 

Menu dedykowane najmłodszym 

Menu wegetariańskie / wegańskie 

Profesjonalna obsługa kelnerska 

Opieka konsultanta weselnego 

Aranżacja sali  (falbany, skirtingi, bieżniki, świeczniki, jedwabna dekoracja 

kwiatowa, numeracja na stoły, sztaluga / tablica na listę Gości, flakony na 

wiązanki) 

Stoły tradycyjne (wszystkie sale) lub stoły okrągłe (Sala Pałacowa i Sala Perłowa) 

Powitanie Pary Młodej chlebem i solą 

Bufet słodki (ciasta, deserki, owoce, kawa oraz herbata) 

Brak dodatkowych opłat typu „korkowe” 

Bezpłatny, monitorowany parking 

Bezpłatne coolery z lodem na alkohol 

W łazienkach „koszyki ratunkowe” dla Gości 

Apartament ze śniadaniem dla Pary Młodej (przyjęcia powyżej 100 os.) 

Rabat na noclegi dla Gości weselnych 

Rabat na wesela organizowane w terminach nietypowych  

Możliwość organizacji POPRAWIN 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   



 

Ustalcie datę ślubu 

Wybierzecie rodzaj ceremonii 

Ustalcie budżet 

Ustalcie szacunkową liczbę Gości  

Zarezerwujcie salę w Hotelu Santana 

Podpiszcie umowę oraz wpłaćcie zadatek 

Zarezerwujcie pokoje hotelowe  

Zarezerwujcie oprawę muzyczną wesela ( Dj / zespół )  

 

 

 

Zarezerwujcie miejsce ceremonii 

Ustalcie godzinę zaślubin 

Znajdźcie wymarzone zaproszenia oraz papeterię 

Zarezerwujcie foto / video 

Wybierzcie świadków 

Zamówcie atrakcje weselne 

Zacznijcie poszukiwania sukni ślubnej, butów i dodatków oraz garnituru i butów dla Pana Młodego 

 

 

 

 

 

 

Zapiszcie się na nauki przedmałżeńskie 

Umów się na makijaż i fryzurę 

Znajdźcie obrączki ślubne 

Zacznijcie zapraszać Gości ( listownie lub osobiście ) 

Zamówcie tort (kupcie topper / race / inne) 

Zamówcie transport do ślubu 

Zamówcie oprawę muzyczną ślubu 

Wybierzcie wstępne menu  

Kupcie alkohol na Wasze przyjęcie  

Umówcie się na nauki pierwszego tańca 



 

 

Potwierdźcie obecność  Gości 

Wybierzcie dekoracje sali ( nasz Facebook / Instagram ) 

Spotkajcie się z nami w Hotelu Santana (ustalcie Menu oraz szczegóły Wesela) 

Pamiętajcie o kolejnym zadatku (70 %) 

Ustalcie Menu na poprawiny  

Potwierdźcie ostateczną liczbę zarezerwowanych miejsc noclegowych na recepcji 

Spotkajcie się z usługodawcami i ustalcie szczegóły ( DJ / zespół / foto / video / florystka / inne) 

Zakupcie upominki na powitanie lub pożegnanie dla Gości  

Zakupcie prezenty dla najważniejszych osób (rodzice, świadkowie) 

Zamówcie ewentualnie: sękacze, marcinki, mrowisko 

Opracujcie rozmieszczenie stołów na sali oraz ustalcie miejsce Gości przy stołach 

 

 

 

 

Potwierdźcie ostateczną liczbę Gości (mailowo) 

Potwierdźcie ostateczną liczbę Gości na poprawiny 

Odbierzcie suknię ślubną oraz garnitur 

Odbierzcie obrączki 

Wybierzcie ubrania na poprawiny 

Zróbcie próbę pierwszego tańca  

 

 

 

 

Dowieźcie na salę wszystko, co znajduje się w „Ślubna Checklista Pary Młodej” 

Upewnijcie się czy wszystko jest odebrane  

Zrelaksujcie się i połóżcie się wcześniej spać 

Przygotujcie na Wasz Wielki DZIEŃ: obrączki, pudełko na koperty, dokumenty tożsamości, wynagrodzenie 

dla usługodawców, dodatkowe elementy niezbędne podczas ślubu i wesela 

 



 

 

Pobudka……………………………………………………………………………………………………………… 

Śniadanie…………………………………………………………………………………………………………….. 

Makijaż……………………………………………………………………………………………………………….. 

Fryzura……………………………………………………………………………………………………………….. 

Rozstawienie winietek / prezencików na Sali……………………………………………………………………….. 

Przygotowania Pani Młodej…………………………………………………………………………………………. 

Odbiór kwiatów / butonierek / korsarzy…………………………………………………………………………….. 

Przygotowania Pana Młodego………………………………………………………………………………………. 

Przyjazd Pana Młodego……………………………………………………………………………………………… 

Błogosławieństwo…………………………………………………………………………………………………… 

Wyjazd do Kościoła / USC…………………………………………………………………………………………… 

Godzina ślubu………………………………………………………………………………………………………… 

Życzenia……………………………………………………………………………………………………………… 

Przyjazd na salę weselną………………………………………………………………………………....................... 

Przywitanie chlebem i solą……………………………………………………………………………………………. 

I oraz II Danie Gorące…………………………………………………………………………………………………. 

Pierwszy taniec……………………………………………………………………………………………………...... 

III Danie Gorące……………………………………………………………………………………………………….. 

Podziękowania Rodzicom / Świadkom / Dziadkom / Chrzestnym / etc.  …………………………………………… 

Stół Regionalny na gorąco…………………………………………………………………………………………… 

Oczepiny……………………………………………………………………………………………………............... 

Tort…………………………………………………………………………………………………………………… 

V Danie na gorąco…………………………………………………………………………………………................. 

Dodatkowe atrakcje 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zakończenie przyjęcia………………………………………………………………………………………………... 

Poprawiny……………………………………………………………………………………………………………. 

Dodatkowe notatki 

……………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dzień wcześniej na salę dostarczamy: 

Alkohol (wino musujące:  butelka liczona na 10-13 osób, wódka liczona na 

osobę – O,5l) 

Dodatkowy alkohol: piwo (zwykłe, smakowe, bezalkoholowe) oraz wina 

(czerwone, białe, różowe, smakowe, słodkie, wytrawne itp.) i inne alkohole 

np. nalewki 

Pojemniki na żywność, która pozostanie po zakończonym przyjęciu (około 20 

pojemników) 

Kieliszki do zbicia na powitanie 

Ewentualnie chlebek na powitanie 

„Oszukańczą” butelkę po wódce na Stół Młodych (oznaczona 

kokardką/wstążką) czyli pusta butelka napełniona wodą 

Kieliszki oszukańcze 

Ewentualnie jedno lub dwa wina / wina musujące bezalkoholowe 

Winietki 

Plan stołów wraz z listami Gości 

Prezenty dla Gości na powitanie/pożegnanie 

Prezenty dla Rodziców 

Prezenty dla innych, ważnych Gości 

Sękacz / marcinek / mrowisko lub inne ciasta na stół słodki 

Bezpieczna koperta („kurierska”, nieprzezroczysta) do przechowania 

prezentów w sejfie 

Księga Gości (długopisy, klej, nożyczki, inne) 

Dodatki do koszyka ratunkowego 

Inne : 

zimne ognie, instax, zawieszki na wódkę,  topper na tort, race do tortu, 

dodatkowe dekoracje na stoły Gości lub Pary Młodej, prezenty dla 

najmłodszych (kolorowanki), spakowana walizka z ubraniami na zmianę do 

pokoju hotelowego, tablica powitalna… 

*Rozstawienie winietek / prezencików następuje w dniu Wesela (od 9:00) 

 


