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Wesele Marzeń 2023 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszego lokalu - Wesele Marzeń w Hotelu Santana. 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo dwa pakiety: 

Złoty ( 300 PLN/osoba ) Diamentowy ( 320 PLN/osoba ) 

4 dania serwowane na ciepło 

12 rodzajów przekąsek na stołach 

napoje nielimitowane 

ciasta i owoce 

5 dań serwowanych na ciepło (w tym Stół 

Wiejski na gorąco)  

15 rodzajów przekąsek na stołach 

napoje nielimitowane 

ciasta, owoce, deserki  

Rabat 50% dla dzieci do 7 roku życia (posiadających miejsca siedzące) 

Wykwintne menu ustalane indywidualnie 

Menu dziecięce / wegetariańskie/ wegańskie/ diety 

Profesjonalną obsługę kelnerską 

Opiekę konsultanta weselnego 

Szeroki wybór dekoracji stołów* (falbany, skirtingi, bieżniki/tiule, świeczniki, jedwabna dekoracja 

kwiatowa, numerki na stoły, sztaluga/tablica na listę Gości) 

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

Powitanie Pary Młodej chlebem i solą 

Stół słodki z ciastem i owocami z pełną dekoracją 

Brak dodatkowych opłat typu „korkowe” 

Bezpłatny, monitorowany parking 

Bezpłatne coolery z lodem na alkohol 

W łazienkach „koszyki ratunkowe” dla Gości 

Pokój ze śniadaniem dla Nowożeńców 

Rabat 10% na noclegi dla Gości weselnych 

Rabat na wesela organizowane w terminach nietypowych (piątki, niedziele, święta – 5 zł/os.) 

Możliwość organizacji POPRAWIN w cenie 120 PLN/os. (do 4 h) lub 160 PLN/os. (do 8 h) 

* Opcjonalne elementy dekoracyjne dodatkowo płatne: podtalerze złote, srebrne, transparentne (6 PLN/sztuka); 

ścianka z kryształami (600 PLN); pióra strusie (80 PLN/aranżacja); różowy obrus welurowy lub cekinowy  

(80 PLN/sztuka); różowa welurowa lub cekinowa falbana (200 PLN); dekoracje podwieszane (500 PLN/sztuka); 

krzesła chiavari (20 PLN/jedno). 

Informacje praktyczne: 

✓ Zadatek w wysokości 4000 PLN ostatecznie rezerwuje określoną salę na wybrany  

termin wesela 

✓ Na min. 3 tygodnie przed datą uroczystości: ustalane jest menu i kwestie  

organizacyjne oraz należy wpłacić zadatek do 70% wartości umowy 

✓ Ostateczna liczba Gości podawana jest siedem dni przed terminem wesela 

✓ Rozliczenie końcowe następuje najpóźniej do godziny 1200 dnia następującego po weselu 
(przy wymeldowaniu z apartamentu)                

  


