Wasze wyjątkowe Wesele w Hotelu Belfort….
Impreza przygotowana z największą dbałością o każdy szczegół – wyjątkowa
i niezapomniana!

Jeśli szukają Państwo doskonałego miejsca na organizację wesela, zapraszamy do
Hotelu Belfort w Piątnicy. Bazując na naszym bogatym doświadczeniu w organizacji przyjęć
weselnych, gwarantujemy przygotowanie dla Państwa przyjęcia weselnego na najwyższym
poziomie. Z okien Sali Bankietowej rozpościera się widok na zielony ogród hotelowy i staw.
Piękne otoczenie rekreacyjne będzie stanowić atrakcje dla gości Państwa Młodych.
Uczestnicy wesela będą mogli wyciszyć się podczas krótkiego spaceru po najbliższej okolicy
i zaczerpnąć świeżego powietrza. Piękno natury w sąsiedztwie Hotelu stanowi także idealne
miejsce do organizacji ślubnej sesji zdjęciowej.
Wyśmienite dania, przygotowane przez naszych kucharzy zadowolą podniebienia nawet
najbardziej wymagających Gości. Po szczegółowych konsultacjach z Para Młodą
dostosujemy Menu weselne do Państwa życzeń i upodobań kulinarnych oraz zapewnimy
różnorodne posiłki przez całą noc weselnej zabawy. Każde zorganizowane u nas przyjęcie jest
wyjątkowe i do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Uczynimy wszystko, co w
naszej mocy, by Państwa wesele było niezapomnianym wydarzeniem, które pozostanie na
długo w pamięci Waszej i Waszych bliskich!

Nasza kompleksowa oferta uwzględnia:
− Tradycyjne przywitanie Pary Młodej chlebem i solą
− Toast powitalny dla wszystkich gości
− Bogate menu weselne w cenie 180zł/os.
− 6 dań gorących, 8 przekąsek, 4 sałatki
− Bufet słodki z ciastem, deserami i owocami
− Napoje zimne i gorące bez ograniczeń
− Aranżacje kwiatowe na stoły
− Wykwalifikowaną i miłą obsługę
− Apartament dla Młodej Pary
− Pokoje dla gości weselnych w specjalnej cenie - 40 % rabatu
− Dzieci do lat 12 - 50% rabatu
− Menu weselne dla zespołu, fotografa, kamerzysty - 50% rabatu
− Możliwość zorganizowania poprawin
− Urokliwy teren zielony do dyspozycji gości
− Miejsca parkingowe dla wszystkich gości

− Gwarancja indywidualnego podejścia do organizacji Państwa uroczystości

Atrakcje dodatkowo płatne:
− Stół wiejski do 100os. – 2 000zł
− Stół sushi do 100os. – 1 340zł
− Befsztyk tatarski – 10zł/os.
− Deser lodowy - 5zł/os.
− Pieczony indyk - 500zł/szt.
− Altana Grillowa – dodatkowe dania z grilla 40zł/os. (lub zamiana dwóch dań gorących
na dania grillowe w cenie wesela)
− Profesjonalny barman na wyłączność - 20zł/os. – do 100os.
- 17zł/os. powyżej 100os.
− Poprawiny 45zł/os.
− Fotobudka – cena do uzgodnienia
− Fajerwerki – 1 200zł – 1 700zł
− Pokrowce na krzesła 10zł/szt.

Organizujemy przyjęcia weselne do 200 osób przy ustawieniu standardowym lub 120
osób przy okrągłych stołach. Do Państwa dyspozycji oddajemy klimatyzowaną, nowoczesną
Salę Bankietową. Istnieje możliwość wynajęcia Oberży „Pod Czarnym Baranem”
dla wkomponowania klimatu tradycji ludowej w wesele lub zorganizowania poprawin.
Oferujemy również zakwaterowanie dla 84 osób w 30 hotelowych pokojach ( 10 – dwójek,
18 – trójek, 2 – apartamenty 5 os.). Wyjątkowy wystrój wnętrz oraz znakomita kuchnia są
gwarancją udanej zabawy. Dołożymy wszelkich starań by Państwa przyjęcie weselne było
niepowtarzalne, magiczne i wyjątkowe.

Ślub cywilny w plenerze
Marzysz o tym, aby Twoje wesele było jak z bajki? O uroczystości ślubnej w ogrodzie?
Co powiesz na ślub cywilny poza Urzędem Stanu Cywilnego? Chcesz by Twoi goście
zaniemówili z wrażenia?
Zapewnimy, iż ten wyjątkowy dzień w życiu zapadnie Państwu na długo w pamięci.
Dbając o każdy detal tej niezmiernie ważnej dla Państwa uroczystości, pomożemy przy
podejmowaniu decyzji, aby nie tylko goście, ale przede wszystkim Nowożeńcy mogli
cieszyć się każdym momentem przyjęcia weselnego.

Warunki rezerwacji:
- Podpisanie umowy na organizację
przyjęcia weselnego
- Potwierdzenie terminu przyjęcia w
formie wpłaty zadatku w wysokości 10%
szacunkowej sumy związanej z
organizacją wesela

Zapraszamy serdecznie!!!

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:
Hotel „Belfort”
ul. Stawiskowska 32
Piątnica Poduchowna 18-421
tel. 86 215 49 00
marketing@belfort.pl
www.belfort.pl

