
To koncept, w którym łączymy pasję 
do tworzenia wyjątkowych wydarzeń, 

kompleksowe podejście do ich organizacji 
oraz unikatową lokalizację.

Co powstaje? Wesele idealne.



Praga Centrum to przestrzeń wymarzona. 
Tu splata się nowoczesny, loftowy design z historyczną, 
zabytkową zabudową. Swoją wyjątkowość zawdzięcza 
przedwojennej architekturze - czerwonej cegle, wysokim 
sklepieniu i dużym oknom. Ogromnym atutem obiektu 
jest także drewniany dach, który przykuwa uwagę już
od pierwszej chwili.

Wyjątkowe miejsce 
na najważniejszy 
dzień w życiu…



Do Państwa dyspozycji oddajemy trzy przestrzenie: 
główną Salę Balową, nieco mniejszą Salę Kolumnową 
oraz odizolowany od miejskiego zgiełku 
- piękny zielony ogród.

Nasze przestronne pomieszczenia dają bardzo dużą 
swobodę ustawienia – możemy zorganizować bankiet 
zasiadany, bankiet angielski lub mieszany.

Całość stanowi idealną bazę pod aranżację 
nowoczesnego wesela, które na długo 
pozostanie w pamięci. 

Przestronne wnętrza



Sala Balowa

Największe pomieszczenie Pragi Centrum. 
Monumentalna architektura oraz ozdobne, drewniane sklepienie wyróżnia obiekt spośród 
klasycznych przestrzeni weselnych. Na wyposażeniu sali znajduje się profesjonalna scena, 
parkiet do tańczenia, sprzęt nagłośnieniowy i oświetlenie efektowe, którym można 
podkreślić charakter dowolnej aranżacji na wiele sposobów.

Powierzchnia:   
350 m2

Ilość osób:  
160 miejsc siedzących
w ustwieniu stoły okrągłe
 



Wizualizacja przestrzeni



Sala Kolumnowa

Foyer Sali Balowej. 
Romantyczna przestrzeń z pięknym barem.
Już jesteś w środku ale jeszcze nie w centrum wydarzeń.
Miejsce do odpoczynku i relaksu, rozmów na uboczu, 
drinka przy stoliku koktajlowym.

Powierzchnia:   
150 m2



Poza dwoma obszernymi pomieszczeniami, Praga Centrum 
to również zielone Patio z dedykowanymi dekoracjami.
Ogród stanowi idealną przestrzeń dla atrakcji na świeżym 
powietrzu, czy kolacji pod gołym niebem, a kompozycja 
porośniętej bluszczem ceglanej elewacji tworzy wyjątkowe 
tło pod weselne zdjęcia.

Ogród



Dodatkowe 
Pomieszczenia

Doskonale wiemy, że przy tak ważnym wydarzeniu zaplecze 
organizacyjne jest niezwykle istotne. Wychodzimy więc naprzeciw 
oczekiwaniom i oferujemy dwa dodatkowe pomieszczenia, każde 
z dedykowanym zapleczem sanitarnym. 
Przeznaczenie pomieszczeń zależy od Was – mogą zostać 
zaaranżowane zgodnie z waszymi potrzebami.

W naszym kompleksowo wyposażonym obiekcie znajdziecie również 
szatnię dla gości i toalety w ilości odpowiadającej najbardziej 
wymagającym imprezom.

Powierzchnia: 
120 m2



Plan obiektu 



Oferta wynajmu 2021 / 2022

Cały obiekt i jego pełne wyposażenie oddajemy do waszej dyspozycji. 
To kompletny, sprawdzony zestaw, niezbędny do przygotowania udanego wesela.

W cenie wynajmu oferujemy:
 � nasze przestrzenie (Salę Balową, Salę Kolumnową, 
  ogród, dodatkowe pomieszczenia)
  � scenę i parkiet
 � szatnię (z obsługą)
 � obsługę techniczną
 � przygotowanie przestrzeni przed wydarzeniem
 � sprzątanie w trakcie wydarzenia oraz obsługę toalet
 � serwis sprzątający po wydarzeniu

Dodatkowo płatne:
 � każda kolejna godzina po 03.00 - 1 000 PLN
 � aranżacja ogrodu pod ceremonię z miejscami siedzącymi - 1 500 PLN
 � oświetlenie oraz nagłośnienie wraz z obsługą - 2 000 PLN
 � przestrzeń barowa w środku - 1 000 PLN
 � dodatkowa aranżacja miejsca wykraczająca poza 
  podstawową scenografię przestrzeni - 1 500 PLN
 

15 000 PLN do godziny 03.00



Oferta alkoholowa

W ramach naszej kompleksowej obsługi weselnej proponujemy 
także ofertę alkoholową.

Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz szeroki wachlarz napoi. 
Trunki alkoholowe mogą być w pełni dopasowane tak, aby sprostać 
wszelkim wymaganiom Państwa oraz waszych gości.

Szczegółowa oferta w załączniku: Oferta Alkoholowe



Zapraszamy do kontaktu

 Agnieszka & Tamara

info@weselanapradze.pl

 ul. Szwedzka 2/4, Warszawa

pragacentrum.pl


