WESELA | PRZYJĘCIA

To jest już pewne:
powiecie sobie sakramentalne TAK

Świętujmy to - niech wesele
będzie godnym ukoronowaniem tego dnia.
Cieszymy się, że nasz LubieResort® może stać się miejscem Waszego wesela.

LUBIERESORT

to miejsce

nietuzinkowe, dla osób nietuzinkowych tak jak Wy.
A M Club Hotel to miejsce, gdzie komfort
i styl stykają się z wodą i niebem, gdzie
widok przyrody malowany jeziorem i lasami dopełniamy jakością, wygodą i serdecznością w czterogwiazdkowym standardzie,
jakich próżno szukać w okolicy.
Wasze wesele to ważna część Dnia Ślubu.
To godziny radosnej celebracji w gronie
dwóch rodzin, z przyjaciółmi i bliskimi.
Będziemy zaszczyceni, jeśli to nam powierzycie Państwo realizację Waszego wesela.
Przygotowaliśmy ofertę, w której znajdziecie kilka ciekawych propozycji.
Choć tak naprawdę, to jak będzie wyglądało wesele i jego oprawa, zależy od Waszych
preferencji, sugestii oraz budżetu, jaki na to
przeznaczycie.
Służymy pomocą, radą i doświadczeniem otwarci na Państwa pomysły i potrzeby.

W zależności od wybranego przez Państwa
pakietu - zapewnimy:
1.

Degustację menu dań serwowanych z wybranego menu dla 4 osób.

2.

Junior Suite dla Młodej Pary, z butelką wina musującego.

3.

2 (dwa) pokoje dwuosobowe Standard dla rodziców Pary Młodej.

4.

Salę Bankietową
- wraz z dekoracjami kwiatowymi na stoły weselne w wybranej kolorystyce.

5.

Chleb i sól do tradycyjnego powitania.

6.

Aperitif, wino musujące do toastu na powitanie Młodej Pary.

7.

Plan stołów z listą Gości + imienne winietki + menu na stołach.

8.

Pokrowce na krzesła, tzw. sukienki.

9.

Na Pierwszą Rocznicę Ślubu: voucher na kolację w hotelowej restauracji.

Nasze pakiety

Pakiet Srebrny

Pakiet Złoty

KOLACJA SERWOWANA
Zupa · Danie główne · Deser

KOLACJA SERWOWANA
Przystawka · Zupa · Danie główne

4 DANIA GORĄCE
1x serwowane do stołów przez kelnerów

4 DANIA GORĄCE
1x serwowane do stołów przez kelnerów

3 (trzy) dania gorące w formie bufetu

3 (trzy) dania gorące w formie bufetu

ZIMNE PRZEKĄSKI
10 dań zimnych do wyboru

ZIMNE PRZEKĄSKI
12 dań zimnych do wyboru

BUFET DESEROWY
Owoce sezonowe i egzotyczne.
W całości i filetowane.

BUFET DESEROWY
Ciasta: 3 (trzy) rodzaje
Owoce sezonowe i egzotyczne.
W całości i filetowane.

NAPOJE
Soki owocowe, napoje gazowane w szkle,
woda mineralna, kawa, wybór herbat, dodatki

NAPOJE
Soki owocowe, napoje gazowane w szkle,
woda mineralna, kawa, wybór herbat, dodatki

Pakiet Perłowy

Pakiet Brylantowy

KOLACJA SERWOWANA
Przystawka · Zupa · Danie główne

KOLACJA SERWOWANA
Przystawka · Zupa · Danie główne

4 DANIA GORĄCE
2x serwowane do stołów przez kelnerów

5 DAŃ GORĄCYCH
2x serwowane do stołów przez kelnerów

2 (dwa) dania gorące w formie bufetu

3 (trzy) dania gorące w formie bufetu

ZIMNE PRZEKĄSKI
12 dań zimnych do wyboru

ZIMNE PRZEKĄSKI
10 dań zimnych do wyboru

BUFET DESEROWY
Ciasta: 4 (cztery) rodzaje
Owoce sezonowe i egzotyczne.
W całości i filetowane.

BUFET DESEROWY
Ciasta: 3 (trzy) rodzaje i deserki 2 (dwa) rodzaje
Owoce sezonowe i egzotyczne.
W całości i filetowane.

NAPOJE
Soki owocowe, napoje gazowane w szkle,
woda mineralna, kawa, wybór herbat, dodatki

NAPOJE
Soki owocowe, napoje gazowane w szkle,
woda mineralna, kawa, wybór herbat, dodatki

ALKOHOL
wódka

ALKOHOL
wino: białe, czerwone; wódka

A dodatkowo:
• 10% rabatu od cen przyjęć weselnych w miesiącach od listopada do marca
oraz w piątki i niedziele przez cały rok.
• Dzieci do lat 4: bezpłatnie; od 5 do 7 lat: 50% zniżki.
• Obsługa wesela ze strony Pary Młodej:
DJ, fotograf, członkowie zespołu muzycznego itp.: 50% zniżki.
• Pokoje hotelowe dla gości weselnych w specjalnej cenie: 200 zł za pokój za dobę
- nie dotyczy miesięcy wakacyjnych. Cena zawiera śniadanie.

A może open bar? Bufet wiejski? Albo pokaz barmański?
Foto-budka? Fontanna czekolady? Kwartet smyczkowy?
Na życzenie przygotujemy dodatkowe elementy oferty.
Zaopiekujemy się Wami, doradzimy i pomożemy
- to nasza rola.

Jesteśmy dla Państwa
Lubie Resort | M Club Hotel
Gudowo 64, 78-500 Gudowo
gmina Drawsko Pomorskie
Telefon: +48 51 660 22 88

Data opracowania: czerwiec 2017 rok. Hotel zastrzega sobie prawo zmian oferty w dowolnym czasie.
Aktualne oferty znajdują się w wersji elektronicznej na stronie lubieresort.pl
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