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Szanowni Państwo 

Hotel & Restauracja President***

serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą weselną.

Ślub i Przyjęcie Weselne jest szczególnie radosnym wydarzeniem w życiu 

każdej Pary. Ten wyjątkowy dzień pozostanie w Państwa pamięci na zawsze. 

Jesteśmy przekonani, że powierzając nam organizację Przyjęcia Weselnego 

dokonują Państwo trafnego wyboru.

Tradycja łączy się tu z elegancją, przepiękne wnętrza, wykwintna kuchnia, 

profesjonalna obsługa oraz dopracowany wystrój zapewniają niepowtarzalną 

i niezapomnianą atmosferę przyjęcia. 

Każda oferta jest przygotowywana ze szczególną troską 

i rozpatrywana indywidualnie w zależności od oczekiwań naszych Gości.



Sala Bankietowa

Hotel&Restauracja President*** 

dysponuje Salą Bankietową 

przygotowaną dla maksymalnej liczby 

300 osób z wyjściem na taras, który może 

być zaaranżowany wedle Państwa 

potrzeb.

Jest to klimatyzowane pomieszczenie 

utrzymane w pałacowym stylu, 

z pięknymi złoconymi kolumnami, 

okrągłymi stołami, dekoracyjnymi 

gzymsami oraz okazałym kryształowym 

oświetleniem nawiązującym do 

pałacowych komnat.

Istnieje możliwość ustawienia stołów 

okrągłych lub prostokątnych. 

Obiekt Nasz jest w pełni przystosowany dla 

osób niepełnosprawnych, posiada wszelkie 

udogodnienia (winda, łazienki, schodołaz).

Dodatkowo posiadamy dwie mniejsze 

sale dla maksymalnej liczby 70 osób, 

klimatyzowane, przeznaczone na różnego 

rodzaju imprezy okolicznościowe.



Menu weselne

Wybór i odpowiednie 
skomponowanie menu weselnego jest 

jednym z najważniejszych etapów 
przygotowań do przyjęcia. 

Menu należy dobrać tak, aby goście 
weselni byli mile zaskoczeni,

nie zapominając przy tym 
o upodobaniach i preferencjach 

rodzin uczestniczących w przyjęciu.

Oferujemy profesjonalne doradztwo 
w zakresie wyboru potraw 

i kulinarnego przebiegu imprezy.



Podstawowa cena zawiera:

• powitanie Państwa Młodych chlebem i solą
• toast weselny – lampka wina musującego 
• 6 dań gorących (menu indywidualnie układane 

wraz z Para Młodą)
• deser
• zimne przekąski 8 rodzajów
• sałatki 3 rodzaje
• napoje bez ograniczeń
• ciasto bez ograniczeń
• tort weselny (kształt i smak do uzgodnienia)
• serwis kawowy( kawa, herbata 4 smaki, cytryna, 

cukier) bez ograniczeń
• owoce na stole owocowym
• stół staropolski zimne produkty pieczone 

i wędzone z własnego pieca i wędzarni
• pełna, profesjonalna obsługa kelnerska podczas 

przyjęcia
• pełne nakrycie stołów 
• pokrowce na krzesła
• materiałowe serwetki
• klimatyzowane / ogrzewane sale
• nowoczesne oświetlenie sali weselnej 

w dowolnej kolorystyce
• bezpieczny parking

Ponadto zapewniamy Młodej Parze 
apartament hotelowy w noc poślubną.

Dla Gości weselnych mamy 30 miejsc 
noclegowych w komfortowych pokojach 
Hotelu President*** w specjalnej cenie.



Atrakcje weselne

• pokazy barmańskie,

• pokaz tańca,

• pokaz zdjęć historii Waszego związku

• Księga gości,

• występy gwiazd i pokazy magiczne,

• pokazy sztucznych ogni,

• pokaz historycznej grupy rekonstrukcyjnej,

• balony z helem i życzeniami na przyszłość,

• wypuszczanie gołębi jako symbol wiernej 

miłości,

• tuba z konfetti,

• kącik maluszka , warsztaty z animatorem,

• fotobudka,

• fontanny czekoladowe,

• gościniec,

• sękacz (1kg – 10kg),

• drink bar – open bar,

• beczka piwa,

• płonący udziec, pieczony prosiak, dzik, 

baran,

• rozszerzony stół staropolski (bigos, pierogi, 

kartacze, golonki, żeberka),

• stoły tematyczne (stół rybny, sółt włoski, 

szwedzki, węgierski, sushi, deska serów itp.),

• barbecue na tarasie.



Młodej Parze oraz Gościom 

oferujemy szeroki zakres usług 

związanych z organizacją przyjęcia 

weselnego z bardzo atrakcyjnymi 

rabatami

• Zamówienie i udekorowanie samochodu do ślubu,

• Zorganizowanie powozu konnego,

• Transport gości weselnych,

• Wynajęcie profesjonalnej wizażystki – stylistki,

• Usługi fryzjerskie,

• Niezbędnik Panny Młodej – koszyczek ratunkowy,

• Zakup alkoholu na przyjęcie,

• Zawieszki na alkohol,

• Druk menu i wizytówek,

• Wykonanie prezentów - podziękowań dla Rodziców, 

Rodziców Chrzestnych,

• Prezenty dla gości,

• Zorganizowanie zespołu muzycznego lub Dj’a,

• Dekoracje kwiatowe Sali Bankietowej 

i głównego wejścia do Restauracji.



Wieczór panieński

Oferujemy:

• wykwintną 3-daniową kolację a’la carte z winem musującym oraz 20% zniżkę na napoje i alkohole,

• nocleg w komfortowych pokojach Hotelu President***,

• obfite śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w Restauracji Hotelu President***,

• całkowita lub częściowa rezerwacja Clubu Ambasada – w zależności od życzenia i pomysłów na 

organizację wieczoru,

• rozgrywki bilardowe z Panną Młodą.

Dodatkowo proponujemy:

• spotkanie z profesjonalną stylistką, która pomoże dobrać Pannie Młodej ślubną fryzurę i makijaż 

na ten najważniejszy dzień lub szkolenie dla wszystkich panien z zakresu kreowania wizerunku

• przejażdżkę po okolicy luksusową limuzyną

• Dj’a na wieczorną imprezę

• egzotyczne drinki z mini pokazem barmańskim

• występ tancerza egzotycznego

• dla miłośniczek szaleństwa i adrenaliny możliwość gry w paintball lub wyprawy na quadach

• Wróżka lub Mag umilą Wasz wieczór panieński i wprowadzą Was w dobry nastrój

• spotkanie z braffitterką oraz prezentacja i dobór bielizny



Wieczór kawalerski

Oferujemy:

• Kawalerska uroczysta kolacja z winem musującym oraz 20% zniżkę na napoje i alkohole,

• nocleg w komfortowych pokojach Hotelu President***,

• obfite śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w Restauracji Hotelu President***,

• całkowita lub częściowa rezerwacja Clubu Ambasada – w zależności od życzenia i pomysłów na 

organizację wieczoru,

• rozgrywki bilardowe z Panem Młodym.

Dodatkowo proponujemy:

• urocze hostessy, które umilą Panom wieczór

• przejażdżkę po okolicy luksusową limuzyną

• Dj’a na wieczorną imprezę

• wystrzałowe drinki z mini pokazem barmańskim

• taneczne SHOW

• dla zwolenników szaleństwa i adrenaliny możliwość gry w paintball, wyprawy na quadach, 

offroad



Poprawiny

Koniec wesela nie musi oznaczać 

końca wspaniałej zabawy! 

Zgodnie z tradycją, aby uraczyć 

ponownie gościną i wspaniałą 

atmosferą weselnych chwil, a także 

przedłużyć wyśmienitą zabawę 

o kolejny dzień proponujemy 

Państwu organizację poprawin 

w naszej Restauracji.

Organizujemy zarówno małe, 

kameralne poprawiny w gronie 

najbliższych jak i duże przyjęcia 

z zabawą taneczną w formie 

serwisu tradycyjnego, bufetu lub 

grilla.



Rocznica ślubu 

Pierwszy rocznica ślubu to doskonały 
powód by świętować 

i przeżyć kolejne wspólne chwile we 
wnętrzach 

Hotelu&Restauracji President***

Młode Pary otrzymują od nas w 
prezencie Voucher.

Pakiet obejmuje:
• nocleg w komfortowo wyposażonym pokoju 2-

osobowym

• bogate śniadanie w formie bufetu szwedzkiego

• Powitalną słodką niespodziankę 

w pokoju

• Powitalną butelkę aromatycznego wina w pokoju

Chrzciny

Specjalnie dla Państwa 
zorganizujemy chrzciny 

Waszego pierwszego potomka 
z 10 % rabatem.


