Ośrodek szkoleniowy Allianz w Ryni

Przyjęcie
weselne
Proponujemy Państwu zorganizowanie niezapomnianego przyjęcia weselnego w miejscu, które łączy tradycję z nowoczesnością i najwyższej jakości obsługą. Nasza restauracja z bezpośrednim wyjściem na taras i do ogrodu może pomieścić jednorazowo 120 gości. Obok sali restauracyjnej znajduje się pomieszczenie z parkietem do tańca i bar z kominkiem.
W bogatym menu znajdą Państwo zarówno tradycyjne polskie smaki, jak i potrawy kuchni międzynarodowej. Dekorację
sali restauracyjnej dostosowujemy do gustów i potrzeb Pary Młodej. Możemy także zaoferować dodatkowe atrakcje (pokaz
pirotechniczny) oraz pomóc w organizacji pozostałych elementów wesela (fotograf, transport). Podczas wesela będziemy
czuwać nad bezbłędnym przebiegiem uroczystości i dołożymy wszelkich starań, aby ta wyjątkowa chwila pozostała na
długo w pamięci Pary Młodej i zaproszonych gości.

Pakiet weselny
W pakiecie weselnym:
• powitanie Pary Młodej chlebem i solą
• lampka wina musującego
• s ala z podstawowym wystrojem w ustawieniu dopasowanym do liczby gości
•d
 ekoracja kwiatowa na stołach
•w
 ybrane menu weselne (możliwość wcześniejszego
przetestowania różnych menu)
• t ort dekorowany prawdziwymi różami
• a partament na noc poślubną dla Młodej Pary
• ś niadanie do pokoju dla Młodej Pary
Prezent ślubny od hotelu:
• k olacja w restauracji w pierwszą rocznicę ślubu
•p
 romocyjna cena pokoi dla gości weselnych
• s pecjalna oferta na organizację poprawin w formie
niedzielnej biesiady
• 1 0% zniżki na organizację chrzcin, imienin, urodzin

Propozycje dodatkowo płatne:
• t artinki podczas powitalnego drinka
•w
 inietki oraz menu na stołach
• o prawa muzyczna
• f ilmowiec i fotograf
• limuzyna
• jacht dla Młodej Pary
• r ejs statkiem po Zalewie Zegrzyńskim
•p
 okazy sztucznych ogni
•p
 okazy barmańskie
•p
 rzyjęcie w plenerze (pod namiotem)
• z aproszenia
• i wiele innych...

Cena przyjęcia weselnego uzależniona jest od rodzaju menu oraz od wybranych usług dodatkowych.

Se rde cznie zapraszamy!
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