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Historia każdej miłości zaczyna się od bicia serca. Składając 
przysięgę małżeńską rozpoczynacie wspólną, nową drogę życia 
i od Was zależy, gdzie będzie ona miała swój początek. Miejsce, 
gdzie wzruszeni powiecie sobie „TAK” będzie wynikiem Waszych 
oczekiwań, marzeń i naszych wspólnych poszukiwań. Inspirując się 
nawzajem, znajdziemy miejsce idealne dla złączenia dwóch bijących 
serc.

A single heartbeat. A pounding heart. So little brings love to life, and 
yet so much, indeed. Where you wish to exchange your wedding 
vows is like a blank space and the choice is yours alone. Your wish 
is our command, your dream is our goal. Our ideas, searching and 
expectations – with forces joined together, the sky is the limit for us. 
Be our inspiration, let us be yours. Make two reflections into one, two 
hearts beating in one breast.  

Przsyiega The Vows





Wierzymy, że przy organizacji wesela najmniejsze szczegóły wymagają 
największej uwagi. Konsultant ślubny, zapewniając fachową pomoc 
i profesjonalną opiekę na każdym etapie przygotowań zadba 
o realizację Waszych oczekiwań, tak aby ten dzień był doskonały. 

Your wedding must be impeccable, and we believe it like nothing 
else in this world. Every single detail matters. But fear not.  Our wedding 
consultant will be there, by your side, to give you a helping hand in 
everything you need. All throughout the preparation process, you will 
not be left desolate, but taken care of professionally. It will be the 
time of your life, the first day of your marital bliss together. 

Konsultant slubny Wedding consultant





Miejsce
Zainspirowani historią regionu i lokalną kulturą, które dziś są odkrywane 
na nowo, tworzymy śluby marzeń. Nasze sale bankietowe i restauracje 
to starannie zaprojektowane przestrzenie, których aranżacja pozwala 
na organizację zarówno urokliwego przyjęcia ślubnego i hucznego 
wesela.

Inspired by the history and culture of the region, still discovered anew, 
we create the weddings of your deepest dreams. Our banquet halls 
and restaurants are spaces carefully arranged, charming and full of 
spirit, perfect both for a little wedding party and a huge ball alike. 

Wedding venue





Kuchnia i cukiernia
Tort weselny to więcej niż deser, to obietnica słodkiego życia we 
dwoje.  Ważny jest nie tylko jego smak, ale i wygląd. Nasze torty są 
prawdziwymi dziełami sztuki, a eleganckie, francuskie makaroniki prosto 
z naszej cukierni to  forma podziękowania dla Gości weselnych.

Zabierzemy Was w niezwykłą, kulinarną podróż. Proponujemy 
autorskie menu, w których połączenie tradycyjnych smaków 
z odrobiną nowoczesności i awangardową prezentacja na talerzu 
tworzą niebanalną całość.

Your wedding cake is so much more than a dessert only! 
Symbolising the sweetness of your life together as man as wife, 
it should be tasty, of course, but most appealing to the eye as 
well. The cakes we serve are little masterpieces, indeed, and 
the elegant macarons right from our patisserie, given as special 
gifts to the wedding guests, shall certainly win their hearts, and 
yours, too! 
Our signature restaurants offer you some quite remarkable, yet 
very fine and sophisticated solutions. Here’s where tradition 
meets modernity and the dishes you thought yourself familiar with 
are now brought back to life in brand new, peculiar and most 
original versions. Let us take you on a magical journey around 
the culinary world! 

Cuisine and confectionary 





W malowniczych miejscach otaczamy Gości autentyczną opieką 
z dbałością o detale. Unikalne wnętrza inspirują i budują doskonały 
nastrój, który będzie pięknym wspomnieniem. Zamieszkacie 
w apartamencie ślubnym, a w rocznicę ugościmy Was w nim 
ponownie.

This picturesque ambience is where even the tiniest detail matters to 
the heart’s core. Such inspiration can be found here, amidst our walls, 
one that you wouldn’t quite forget. The Newlyweds Suite shall be the 
fondest memory of all. And on your first anniversary, bear it in mind, we 
will host you there again! 

Aries Hotel & Spa
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