Wesele Marzeń
Imperiall Resort & MediSpa
Wiemy, że wybraliśmy NAJLEPIEJ
Otuleni aurą magicznej nocy Goście czekają gotowi na pójście za Młodą Parą.
Dokąd?
W wymarzone przez Młodych miejsce, gdzie będą tańczyć i się bawić, aż przywita ich pierwszy blask poranka.
I żyli długo i szczęśliwie…

Wyjątkowa oprawa przyjęcia, wymarzona atmosfera, piękne wnętrza oraz malownicze otoczenie sprawią,
że Młoda Para na jedną noc wcieli się w rolę Króla i Królowej.
Zorganizuj swoje Przyjęcie Weselne tu, gdzie rzeczywistość jest piękniejsza od marzeń!
Oferując swoje doświadczenie, udzielimy Państwu wskazówek w doborze Menu, zasugerujemy pewne rozwiązania
dotyczące wystroju, oprawy muzycznej i florystycznej.
Nasza propozycja skierowana jest z myślą, aby w tym szczególnym Dniu mogli Państwo
w pełni korzystać z radości wyjątkowej chwili wesela, poczuć dotyk luksusu i znakomicie się bawić.
Oferta Weselna obejmuje:


















Sale klimatyzowane: Sala Restauracyjna do 200 osób; Sala Lounge Bar do 100 osób
Bogate Menu (dania kuchni polskiej i międzynarodowej; dania serwowane, live-cooking)
Nadzór nad przebiegiem Uroczystości oraz Profesjonalna obsługa
Brak opłaty korkowej
Pokój dla Nowożeńców w Prezencie
Standardowa dekoracja Sali oraz wejścia
Drink Powitalny
Chleb Weselny na powitanie
Dzieci do 2 lat bez opłat
Dzieci od 2 lat do 9 lat / 50% ceny
Wyżywienie obsługi technicznej wesela (fotograf, orkiestra) / 50% ceny
Czas trwania przyjęcia – do godz. 4:00
Czerwony dywan przed wejściem do budynku
Sala zabaw dla najmłodszych Gości
Korzystanie z kompleksu basenowego i strefy Wellness
10% rabatu do MediSpa
Bezpłatny i duży parking dla wszystkich Gości

Wesele Marzeń
Imperiall Resort & MediSpa
Wiemy, że wybraliśmy NAJLEPIEJ
Koszty Organizacji Wesela:
1. Menu: cena od 210 zł / osoba
2. Tradycyjne poprawiny od 12:00 do 16:00; 65 zł / osobę
 Żurek i Bigos w prezencie
 Sala poprawin do wyboru bez dodatkowych opłat
 Obsługa kelnerska
 Standardowa dekoracja
 Dania pozostałe po weselu serwowane w formie bufetu szwedzkiego
3. Nocleg:
 Doba weselna / cena za pokój / nocleg bez wyżywienia
 Pokój 2-osobowy 180 zł; Pokój 3-osobowy 240 zł; Pokój 4-osobowy 280 zł;
Apartament Lux (4 osoby) 300 zł.; Dodatkowa osoba w zakwaterowaniu: 70 zł
 Dodatkowy nocleg przed oraz po Weselu: wg. cennika głównego – 10% rabatu
 Doba hotelowa od godz. 16:00 do 12:00
Koszty dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.

Każda dodatkowa godzina wesela lub poprawin: 500 zł
Bufet deserowy (ciasta z hotelowej cukierni) od 30 zł / osoba
Ponadstandardowa dekoracja – cena do ustalenia
Konstrukcja stołu Wiejskiego – cena do ustalenia
Inne
Nie pobieramy dodatkowych opłat za dostarczane produkty: alkohol, napoje, ciasta, inne.

Dodatkowo na terenie Obiektu:





Profesjonalne boisko wielofunkcyjne
Sala Fitness, sala gimnastyczna
Zewnętrzne place zabaw
W sezonie letnim: basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą, kawiarnia, salon gier

Oferta Weselna na rok 2018/2019
Imperiall Resort & MediSpa
ul. Północna 6, Sianożęty
78-111 Ustronie Morskie

marketing@imperiall.pl
+48 94 351 56 39 / + 48 662 082 716
w.imperiall.pl/wesele-nad-morzem

