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PRZYJĘCIE WESELNE



ROZPOCZNIJ Z NAMI 
NOWĄ DROGĘ ŻYCIA  

Ślub to jedno z najważniejszych 
i najpiękniejszych wydarzeń 
w życiu. Każdy pragnie, by 
ten dzień był niezapomniany. 
Hotel****&Spa Czarny Groń to 
miejsce, gdzie Wy i Wasi goście 
będziecie czuć się komfortowo 
i bezpiecznie, a dzień Waszego 
ślubu będzie wyjątkowy!







SALA WESELNA - KAŻDY SZCZEGÓŁ MA ZNACZENIE 

Nie ma drugiego podobnego miejsca do naszej Sali Balowej. Świętuj swoje chwile 
i pozwól nam pomóc w stworzeniu uroczystości ślubnej, która będzie wyrażała 
Twoją osobowość.













PROFESJONALNA OBSŁUGA 

Nasz oddany i doświadczony zespół Specjalistów jest tutaj, aby zapewnić, 
że wszystkie Wasze oczekiwania i życzenia zostaną spełnione. Dedykowany 
Konsultant Weselny będzie Wam towarzyszył na każdym etapie przygotowań 
pomagając w doborze stylu, dekoracji oraz podwykonawców. Utalentowany 
Szef Kuchni stworzy wyjątkowe dania, a Kierownik Sali dopilnuje jej idealnego 
wyglądu i wraz ze swoim zespołem kelnerskim zaopiekuje się Waszymi Gośćmi  
w dniu przyjęcia.









SKOMPONUJ WŁASNE MENU 

Niezależnie od tego, czy masz ochotę na coś znajomego, czy też na coś zupełnie 
nowego, możesz stworzyć własne menu, które zadowoli Twoje podniebienie. 
Dzięki ponad kilkuletniemu doświadczeniu w organizacji przyjęć weselnych 
przygotowaliśmy dla Was bogatą listę dań.  Możecie z nich sami skomponować 
idealne menu na Wasze niezapomniane wydarzenie.



SPA - MIEJSCE PIĘKNA I RELAKSU  

Doradzimy Ci w doborze idealnej fryzury i makijażu ślubnego. Nasze SPA oferuje 
szeroki wachlarz zabiegów upiększających i relaksujących, które pomogą Wam 
odpocząć przed ceremonią, jak i po wyjeździe Gości. Nasi doświadczeni specjaliści 
sprawią, że oboje będziecie wyglądać pięknie w tym wyjątkowym dniu.









MARZY CI SIĘ ŚLUB W PLENERZE?  

Nasz wyjątkowy i starannie przygotowany ogród stanowi idealne miejsce na ślub  
w plenerze. Daj się ponieść swojej wyobraźni. To w końcu Wasz wymarzony 
dzień.











TWOJE PRZYJĘCIE, TWÓJ STYL  

Klasyczny, glamur, czy boho? Niezależnie czy preferujecie tradycyjne wzory czy 
też bardziej nowoczesne kreacje pomożemy Wam zaaranżować całą przestrzeń 
tak, aby uświetniała Wasz dzień.







PAMIĄTKA NA CAŁE ŻYCIE 

Wypełniony piękną zielenią i kwiatami, klimatyczny ogród będzie idealnym tłem 
do romantycznych sesji zdjęciowych, o każdej porze roku. Zdjęcia zrobione  
w naszym ogrodzie będą przepiękną pamiątką tego wyjątkowego wydarzenia!
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