
 
 
 
 

 

 

Oferta organizacji przyjęcia weselnego w Hotelu Trzy Róże*** w roku 2019 

(oferta obowiązuje w soboty, w miesiącach od kwietnia do października) 

 

Liczba osób (pełnopłatnych) Cena za osobę 

powyżej 220  185zł/os. 

od 180 do 219 200zł/os. 

od 140 do 179 220zł/os. 

od 100 do 139  230zł/os. 

 
W cenie menu weselnego otrzymują Państwo indywidualnie skomponowane 

menu, a w nim: 

 

 Zupa 

 Danie główne obiadowe 

 Deser 

 3 gorące przekąski  

 Barszczyk czerwony z pasztecikiem 

 12 przystawek zimnych (w tym sałatki) 

 Pieczywo bez ograniczeń 

 Napoje ciepłe i zimne bez ograniczeń 

 
 

Powyżej 180 osób pełnopłatnych stół wiejski z tradycyjnymi mięsiwami 

i dwiema gorącymi przekąskami gratis! 

 
 
 
 
 
 



W pozostałe dni tygodnia inne niż sobota, w miesiącach od kwietnia 

do października oraz w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień 

cena wynosi bez względu na liczbę osób na przyjęciu 

 

170zł za osobę 
 

W cenie menu weselnego otrzymują Państwo indywidualnie skomponowane 

menu, a w nim: 

 Zupa 

 Danie główne obiadowe 

 Deser 

 2 gorące przekąski  

 1 gorąca przekąska w formie zupy 

 Barszczyk czerwony z pasztecikiem 

 12 przystawek zimnych (w tym sałatki) 

 Pieczywo bez ograniczeń  

 Napoje zimne i ciepłe bez ograniczeń 

 10 pokoi dwuosobowych gratis !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



W cenie przygotowania każdego Przyjęcia Weselnego zapewniamy: 

 Lampkę wina musującego dla każdego Gościa na początek Przyjęcia Weselnego 

 Chlebek na powitanie Młodej Pary 

 Apartament dla Młodej Pary w dniu przyjęcia 

 Profesjonalną obsługę kelnerską 

 Elegancko nakryte stoły (pokrowce na krzesła, serwety, podstawowa dekoracja 

kwiatowa – trzy żywe róże w tubie z pływającymi świecami, kolorystyka sali 

utrzymana w tonacji uroczystości)  

 Możliwość ustawienia sali przy okrągłych bądź przy tradycyjnych, podłużnych 

stołach  

 Indywidualnie skomponowane menu (ustalane na spotkaniu), uwzględniające 

propozycje dań dla dzieci, dań wegetariańskich i wegańskich  

 Plac zabaw w ogrodzie oraz kącik dla dzieci w hotelowej restauracji 

 Monitorowany, nieodpłatny parking hotelowy 

 Bezpłatną szatnię  

 

Informacje dodatkowe: 

 Powyżej 180 osób stół wiejski gratis! (dotyczy przyjęć weselnych odbywających się 

w soboty w miesiącach od kwietnia do października)  

 Hotel oddaje do dyspozycji Gości w dniu Przyjęcia Weselnego 58 miejsc 

noclegowych w 27 pokojach w cenie 75zł za osobę. Przy wynajęciu wszystkich 

miejsc noclegowych cena wynosi 65zł za osobę. W cenę noclegu wliczone jest 

śniadanie . Ceny obowiązują w dniu przyjęcia weselnego.  

 Menu dla dzieci w wieku 4 do 11 lat – 50% ceny menu 

 Menu dla dzieci do lat 3 w formie zupy – bezpłatnie  

 Obsługa dodatkowa (zespół, dj, kamerzysta, fotograf) – 50% ceny menu 

 W koszt wesela NIE jest wliczone: ciasto, tort, owoce oraz alkohol  

 Możliwość organizacji II dnia Przyjęcia Weselnego w cenie od 85zł (zupa, danie 

główne, 8 przystawek zimnych, napoje, pieczywo) 

 Zadatek w wysokości 3 000zł, a także podpisanie umowy stanowi ostateczne 

potwierdzenie chęci organizacji Przyjęcia Weselnego w Hotelu Trzy Róże***  

 Przyjęcia weselne organizujemy od 100 osób pełnopłatnych  


