Szanowni Państwo!
Dwór Złotopolska Dolina to miejsce wyróżniające się klimatem, stylem i serdeczną atmosferą.
Na rynku branży weselnej działamy od ponad 10 lat organizując wiele imprez i wydarzeń, w tym dla wielu gwiazd
polskiego show biznesu.
Naszą dewizą jest zapewnienie Państwu cudownego, wyjątkowego przeżycia w tym tak ważnym dniu.
Przede wszystkim chcemy zadbać o wyjątkowość oferując każdej parze indywidualne podejście. Skupiamy się na
profesjonalnej i uśmiechniętej obsłudze oraz wysokim standardzie.
Nasza posesja zapewnia walory krajobrazowe rzadko spotykane w okolicy, las, dolina, rzeczka i śpiew ptaków!
Bez względu na pogodę goście mogą zaczerpnąć świeżego powietrza i podziwiać ogród z licznych tarasów,
ogrzewając się przy cieple kominka (zewnętrznego) i popijając doskonałą kawę.

OFERTA Numer 1
Obowiązuje w soboty i piątki w terminach od Wielkanocy do końca października
oraz terminy świąteczne i długo weekendowe
W ramach Oferty No 1 w cenie od talerzyka zapewniamy:
•

•
•
•
•
•

6 dań ciepłych w tym:
2 zupy podawane na start do wyboru przez gościa
2 dania główne talerzowane
1 danie główne w bemarze w bufecie
1 danie kokilkowe
8 przekąsek w bufecie
3 sałatki w bufecie
pyszne ciasta domowego wypieku, mini desery, ptysie, tarty, beza, oraz owoce
kawa z ekspresu ciśnieniowego, herbata
napoje bezalkoholowe zimne: 2 rodzaje soków, woda gazowana i niegazowana, coca-cola, sprite 0,8 l pet

W cenie oferty No 1:
•
•
•
•
•
•
•
•

tort weselny
opieka menagera przez cały czas trwania imprezy
możliwość organizacji przyjęcia przy stołach okrągłych oraz prostokątnych
parking
obiekt na wyłączność
chlebek dla Rodziców
obsługa kelnerska-1 kelner obsługuje 25 osób
pokój dla Młodej Pary

OFERTA Numer 2 –LAST MINUTE/ALL INCLUSIVE
Obowiązuje we wszystkich terminach w miesiącach od listopada do Wielkanocy
oraz w niedziele w całym roku ( w przypadku niedziel przypadających w święta lub długie weekendy oferta może
się różnić)
W ramach Oferty No 2 w cenie od talerzyka zapewniamy:
•

•
•
•
•
•

6 dań ciepłych, w tym:
2 zupy podawane na start do wyboru przez gościa
2 dania główne talerzowane
1 danie główne w bemarze w bufecie
1 danie kokilkowe
8 przekąsek w bufecie
3 sałatki w bufecie
pyszne ciasta domowego wypieku, mini desery, ptysie, tarty, beza, oraz owoce
kawa, herbata
napoje bezalkoholowe zimne: 2 rodzaje soków, woda gazowana i niegazowana, coca-cola, sprite 0,8 l pet

W cenie oferty No 2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tort weselny
opieka menagera przez cały czas trwania imprezy
możliwość organizacji przyjęcia przy stołach okrągłych oraz prostokątnych
parking
obiekt na wyłączność
chlebek dla Rodziców
obsługa kelnerska-1 kelner obsługuje 25 osób
pokój dla Młodej Pary
3 pokoje dwuosobowe gratis
0,5l wódki na parę (Żubrówka biała, Wyborowa, Żołądkowa Gorzka)
lampka wina musującego na powitanie
kominek zewnętrzy na tarasie gratis
rozwinięcie czerwonego dywanu gratis

Informujemy o możliwości domówienia dodatkowych dań:
- ZUPA + 10PLN/OSOBA
- DANIE GŁÓWNE TALERZOWANE + 30PLN/OSOBA
-DODATKOWE JEDNO DANIE GŁÓWNE W BUFECIE + 20ZŁ/OSOBA
- DODATKOWE DWA DANIA GŁÓWNE W BUFECIE PO 70% KAŻDE + 30PLN /OSOBA
-DOPŁATA ZA PRZEKĄSKI W STOLE + 12ZŁ/OSOBA
-ZAMIANA JEDNEGO DANIAW BUFECIE NA JEDNO DANIE W PÓŁMISKU +10ZŁ/OSOBA

Jednocześnie informujemy, że za dzieci do 2 lat nie pobieramy opłaty, dzieci od 2- 12 roku życia – 50% ceny.
Minimalna ilość gości weselnych w sobotę wynosi 120 os. w piątek 100 os. zaś w niedzielę 70 osób.
Kawa, herbata oraz ciasta i owoce serwowane są na stole szwedzkim bez ograniczeń.
W ramach swoich usług za dodatkowym wynagrodzeniem oferujemy również: dekorację kościoła, samochodu,
specjalną dekorację stołów i obiektu.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby była to cudowna i
niezapomniana uroczystość. Jednocześnie jesteśmy gotowi spotkać się z Państwem, aby zapewnić więcej szczegółów i
omówić warunki współpracy.

