Oferta Pierwsza Komunia Święta 2021
Imperiall Resort & MediSpa
…Wiemy, że wybraliśmy Najlepiej

Imperiall Resort & MediSpa, to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc przystosowane do organizacji Pierwszej
Komunii Świętej.
Posiadamy nowoczesne, przestronne, klimatyzowane sale w tym:
Sala Restauracyjna z zewnętrznym patio, Lounge Bar oraz 3 Sale konferencyjne przystosowane na organizację przyjęć
okolicznościowych.
Nasze doświadczenie, urzekający klimat, wykwintne menu a także wyjątkowa aranżacja wnętrz pozwoli Państwu
przeżyć ten niesamowity dzień, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich Gości.
W trosce o Bezpieczeństwo Naszych Gości oraz Pracowników wprowadziliśmy działania mające
na celu zapewnienie bezpieczeństwa, higieny oraz ograniczenia rozpowszechniania pandemii Covid-19.
Imperiall Resort & MediSpa funkcjonuje zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dostępnymi na stronie www.gov.pl w przypadku zmian w
Rozporządzeniu lub wprowadzeniu nowych obostrzeń sanitarnych
oferta zostanie dostosowana do obowiązujących wymogów.
W związku z powyższym niektóre składowe oferty oraz regulaminu obiektu mogą ulec zmianie.
Imperiall Resort & MediSpa wprowadził obowiązek pomiaru temperatury oraz uzupełnienia oświadczenia o stanie zdrowia wypełnianego przed
rozpoczęciem uroczystości. W przypadku podwyższonej temperatury ciała lub zaznaczenia minimum jednej odpowiedzi na „TAK”,
Gość oraz osoby mu towarzyszące nie będą mogły skorzystać z zaplanowanej uroczystości.
Na terenie obiektu obowiązuje m.in. noszenie osłony nosa oraz ust, dystans społeczny oraz obowiązek dezynfekcji rąk.
Dzięki wprowadzonym procedurom, a przede wszystkim ich przestrzeganiu wierzymy,
że Państwa pobyt w Naszym Obiekcie będzie bezpieczny.

Oferujemy:







Komfort, indywidualność oraz prywatność
Profesjonalną obsługę
Dzieci do 2 lat: bez opłat
Menu (załącznik)
Standardowa dekoracja stołów: świece, kwiaty
Bezpłatny Parking dla Gości

Dodatkowo Płatne (indywidualna kalkulacja):







Ciasta deserowe
Przekąski zimne
Fontanna z czekolady + szaszłyki owocowe
Open Bar
Ponadstandardowa dekoracja
Inne

Ze względu na sytuację związaną z pandemią Covid-19 zastrzegamy sobie prawo do odwołania uroczystości,
o czym poinformujemy nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem uroczystości.
Sytuacja taka będzie traktowana jako działanie siły wyższej, niezawinione przez Imperiall i wykluczające pełną odpowiedzialność
za ewentualne poniesione szkody, natomiast wpłacony zadatek zostanie w całości zwrócony.

Wszelkie zapytania prosimy kierować:
+48 662 082 716 rezerwacje@imperiall.pl

