
Jeśli ślub – wesele – jak z bajki,
to tylko w Pałacu  Pałacu Bursztynowym
we Włocławku.

Pałac Bursztynowy posiada najpiękniejszą
Salę Balową w centrum Polski, która niezmiennie

budzi zachwyt wszystkich Gości.
Niepowtarzalne miejsce, o niezwykłych wnętrzach

i doskonałej akustyce, sprawi, że w ten
Wyjątkowy Dzień poczujecie

się naprawdę jak w bajce!



Na dekorację Sali składają się: 
 unikalna kopuła, zwieńczona sześcioma stylowymi żyrandolami
 efektowne ścienne zdobienia, kryształowe lustra, elementy starego złota
 duży, stylowo zaprojektowany bar  scena dla zespołów muzycznych

Na życzenie oferujemy usługi dodatkowe:
 barmana/ów  oprawę florystyczną  oprawę muzyczną
 oprawę pirotechniczną (np. fajerwerki)
 dodatkowe efekty świetlne  candy bar LOVE
 druki personalizowane itp., oraz inne atrakcje

Urokliwe alejki, malowniczy pejzaż w soczystych odcieniach zieleni i wielobarwnych 
kwiatach, świergot ptaków - To miejsce, w którym można się rozmarzyć i… zakochać!

To właśnie tutaj organizujemy Wyjątkowe Zaślubiny w Ogrodach Pałacowych, 
witamy Parę Młodą i Gości Weselnych, a nocne niebo rozjaśniamy blaskiem 
fajerwerków.

W zależności od Państwa wizji przygotujemy niezwykłe miejsce zaślubin
(np. namiot ze stołem dla ceremonii, krzesła ubrane w pokrowce, dywan,
dekoracje kwiatowe, świece oraz inne atrakcje.)

Magiczny ogród  zaślubiny w plenerze 
Gdzie nie spojrzymy będzie ładnie, Bo zamieszkamy wśród ogrodów...
Znajdziemy powód, by być z sobą, albo będziemy bez powodu...



Prezent dla Nowożeńców
Na dobry początek nowej życiowej drogi 
Młoda Para otrzymuje od nas w prezencie 
pobyt w Apartamencie. Natomiast weselni 
goście rabat na usługi hotelowe.

Menu Weselne – Tradycyjne Smaki Polskiej Kuchni
Z propozycjami Menu Weselnego możecie zapoznać się już teraz.

After Party - Poprawiny
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani poprawinami, to zapraszamy latem i ciepłą 
jesienią do Amfiteatru na Wodzie, na świeżym powietrzu, w towarzystwie szmeru 
rzeczki i wodospadu.

Wyjątkowe Sesje Fotograficzne
Przepych zieleni w pałacowych ogrodach to bajkowa możliwość zorganizowania sesji 
zdjęciowej dla Młodej Pary. Żadne atelier fotograficzne nie zaoferuje tak pięknego tła 
dla uwiecznienia tego wydarzenia, jak natura: żywe kwiaty, zielone krzewy,
a także łąka, wodospad i jezioro – takie jest otoczenie Pałacu Bursztynowego. Alejki
z tysiącami roślin oraz granitowe fontanny i rzeźby to dopełnienie bajkowej scenerii.

 ‣ www.wojciechbalczewski.pl/bursztynowy-plener
Sesja zrealizowana w ogrodach Pałacu Bursztynowego (link):



Nie lubimy się z Wami rozstawać, dlatego...
dla każdej pary, która zorganizuje u nas Wesele mamy...

Kupon Rabatowy: 10% na zorganizowanie chrzcin, urodzin, imienin!

Powodów do organizacji Uroczystości Weselnej w Pałacu Bursztynowym jest jeszcze wiele.
Chcecie poznać je wszystkie? Skontaktujcie się z nami! Sprawimy,

że Wasz Dzień będzie Niezapomniany i Wyjątkowy!

Pałac Bursztynowy
ul. Okrężna 21, 87-800 Włocławek

e-mail: recepcja@palacbursztynowy.pl
tel. +48 511 362 362


