
WESELE W KRAINIE CZARÓW 

Na północy Polski, w najpiękniejszej dzielnicy Gdyni, znajduje się Pałac, gdzie fikcja literacka miesza 

się z rzeczywistością. To właśnie tam, po odkryciu świata smaków Białego Królika i toaście wniesionym 

pod szalonym kapeluszem, można zatańczyć wytwornego kadryla i poczuć się jak w Krainie Czarów. 

Wyobraźcie sobie Państwo najpiękniejszy dzień swojego życia, a mogłoby to być tak …  

W przeddzień ślubu do hotelu przybywa Para Młoda oraz najbliższa rodzina. Dla przyszłych małżonków 

jest to idealny moment na chwilę odprężenia w Quadrille Spa, gdzie specjalnie dobrane zabiegi 

relaksacyjne i  pielęgnacyjne ukoją stres i zmęczenie. Wieczorem odbywa się powitalna kolacja, 

podczas której Para Młoda wita się z bliskimi. W ciepłej atmosferze kameralnej sali restauracyjnej może 

odbyć się także tak ważne błogosławieństwo rodziców lub/i podziękowania dla nich. 

Dzień ślubu rozpoczynamy przygotowaniami w pokoju pałacowym lub w specjalnie na tę okazję 

przygotowanym beauty roomie, gdzie Panna Młoda wraz z innymi paniami, racząc się szampanem lub 

aromatyczną kawą, korzysta z usług makijażystki i stylisty fryzur. Pan młody z przyjaciółmi może w 

tym czasie swobodnie przygotowywać się w swoim pokoju lub zejść do Pubu 10/6 w podziemiach.  

Dwa kluczowe przedślubne momenty to błogosławieństwo rodziców (o ile nie odbyło się dzień 

wcześniej) oraz tzw. „first look”, gdy Para Młoda widzi się tego dnia po raz pierwszy. Warto zadbać o 

odpowiednią oprawę i scenerię – idealna przestrzeń to czarowna Sala Balowa o wysokim sklepieniu, 

urokliwym wnętrzu i intymnej atmosferze, która pozwoli w pełni cieszyć się tą niepowtarzalną chwilą. 

Wszystkim tym, którym marzy się złożenie przysięgi małżeńskiej w niecodziennej scenerii, 

proponujemy ceremonię zaślubin w malowniczym parku otaczającym Pałac Quadrille. Urzeczeni 

pięknymi okolicznościami przyrody Goście zbierają się na powitalnym koktajlu i przy nastrojowej 

muzyce czekają na uroczyste przejście Pary Młodej bądź Panny Młodej prowadzonej przez ojca. Takie 

magiczne zaślubiny można wzbogacić własnymi przysięgami lub przemowami świadków, a 

zwieńczyć pamiątkowym zdjęciem na imponujących pałacowych schodach. Po zakończonych 

uroczystościach – w plenerze czy w kościele – zapraszamy wszystkich na pierwszy toast, po którym 

Para Młoda przyjmuje życzenia.    

Przyjęcie weselne rozpoczynamy w eleganckich wnętrzach restauracji Biały Królik od uroczystego 

obiadu, w trakcie którego Para Młoda wita swoich gości, dziękuje im za przybycie i życzy udanej 

zabawy. Jest to również odpowiedni czas na krótkie przemowy najbliższych. Wspólną zabawę 

rozpoczynamy tuż po obiedzie pierwszym tańcem Pary Młodej w sąsiadującej sali. 

W dalszej części wieczoru kolejne pozycje menu weselnego przeplatane są atrakcjami wcześniej 

wybranymi przez Parę Młodą. Koordynator wesel w Quadrille z przyjemnością doradzi, jak 

odpowiednio zsynchronizować całość oraz pomoże w doborze idealnego menu i tak ważnego punktu 

programu, jakim jest tort. Zaplanuje też tradycyjne „oczepiny”, kiedy to Panna Młoda rzuci bukietem, 

a Pan Młody – muchą. To początek szalonej zabawy do białego rana, w trakcie której podamy 

dodatkowe ciepłe danie, aby radosne chwile trwały jak najdłużej. Urozmaicone menu weselne Białego 

Królika zachwyci gości i będzie doskonałą oprawą tego dnia. 

Dzień po przyjęciu – rozpoczynamy wspólnym śniadaniem najlepiej dopełnionym zupą. Po nim Para 

Młoda dziękuje gościom za wspólne świętowanie i wręcza pożegnalne prezenty lub też zaprasza na 

dalszą zabawę w ramach poprawin.  Te zazwyczaj odbywają się w luźniejszej atmosferze, w ogrodzie, 

restauracji lub pubie, przy bufecie lub daniach z grilla. Jest to okazja, by wspólnie przeżyć raz jeszcze 

weselne chwile i nacieszyć się wrażeniami przed początkiem poślubnej podróży, ale to już inna historia.. 

„To niemożliwe – Alicja 

Tylko jeśli w to uwierzysz – Kapelusznik” 

Lewis Carroll „Alicja w Krainie Czarów” 


