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Wesele Grójec, Sala Weselna Grójec
http://weselegrojec.com.pl

Wesele Marzeń z Hotelem Książę Poniatowski - specjalna oferta naszego hotelu dla wszystkich Młodych Par,
które poszukują idealnego miejsca na wymarzone Przyjęcie Weselne. Hotel zlokalizowany zaledwie kilka
kilometrów od Warszawy, w pobliżu Nadarzyna, Grójca, Piaseczna czy Pruszkowa. Oferta Wesele Marzeń
rezerwacja i udostępnienie wybranej Sali Książęcej w ustalanych godzinach Balu Weselnego aranżacja stołów
(12-os stoliki okrągłe lub 10-os stoliki prostokątne) wraz ze stylowymi krzesłami w złotych, ozdobnych
pokrowcach według uznania Państwa Młodych stoły pokryte wysokiej jakości białymi obrusami wraz z
draperią i serwetami porcelanowa zastawa stołowa wraz ze szkłem i sztućcami piękne kompozycje bukietów
ze świeżych kwiatów oraz główny bukiet przy stole Pary Młodej kolor kompozycji do ustalenia
indywidualnego piękne, stylizowane, półmetrowe kandelabry wraz ze świecami profesjonalna obsługa
kelnerska zestaw 5 dań gorących z kuchni polskiej lub światowej, do ustalenia indywidualnego zestaw 10
przystawek, do ustalenia indywidualnego stół kawowy i deserowy (nielimitowany) wraz z 5 rodzajami ciast
domowego wypieku napoje niegazowane i gazowane (1, 5 l na osobę) uroczyste powitanie Państwa Młodych
na czerwonym dywanie wraz z Niespodziankami tradycyjne polskie przywitanie Pary Młodej przez Rodziców
chlebem i solą lampka wina musującego dla Gości Weselnych Apartament dla Pary Młodej oraz 4 pokoje
hotelowych gratis Pokoje hotelowe dla Gości Weselnych w rabatowych cenach oświetlenie parkietu i sali
światłem dyskotekowym (kula, lasery) udostępnienie włączonej fontanny i wodospadu hotelowego
udostępnienie balkonu Gościom na zaaranżowanych stolikach balkonowych klimatyzacja obiektu
udostępnienie obiektu na potrzeby sesji zdjęciowej i prób do Pierwszego Tańca bezpłatny parking ochrona
obiektu przez profesjonalną firmę ochroniarską bezpłatna i kompleksowa pomoc w realizacji każdego
elementu Przyjęcia Weselnego rabat przy następnych imprezach okolicznościowych realizowanych w naszym
obiekcie rabaty przy organizacji Wieczoru Kawalerskiego lub Panieńskiego możliwość organizacji Poprawin
na preferencyjnych warunkach coroczny poczęstunek (obiad, kawa/herbata, lampka wina) dla Państwa
Młodych w dniu rocznicy Ich ślubu w naszym lokalu brak opłat za własny alkohol (tzw. korkowe) oraz tort
weselny.
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