
OFERTA WESELNA



      Wesele to najważniejsze wydarzenie w życiu Pary Młodej. Wychodząc z tego założenia, oferujemy
Państwu organizację przyjęcia weselnego w Green GardenHotel na terenie Rezerwatu Stawów
Raszyńskich. Doskonała lokalizacja wśród zieleni blisko Warszawy, nowoczesny charakter wnętrz,
kompleksowa obsługa, wyśmienite menu z nielimitowaną ilością jedzenia i napojów, wieloletnie
doświadczenie to gwarancja, że ten dzień będzie naprawdę wyjątkowy. 
      Z ogromną przyjemnością weźmiemy udział w organizacji tego wyczekanego wydarzenia. Chcemy
służyć swoim doświadczeniem, aby ta uroczystość zapisała się jako niezapomniane przeżycie. 
Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z doświadczonymi doradcami weselnymi. 

CO NAS WYRÓŻNIA

Nowoczesny charakter wnętrz
Klimatyzowane sale bankietowe z efektami świetlnymi
Wyśmienite menu weselne i napoje bez limitu
Bogata oferta atrakcji kulinarnych
Opłata korkowa i serwisowa - 100 % RABAT
Pokrowce na krzesła gratis
Wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana obsługa hotelowa 
Udostępnienie wnętrz Obiektu oraz parku do ślubnej sesji zdjęciowej
Możliwość organizacji ceremonii ślubu cywilnego w plenerze
Piękny park - zielony plener
Dogodna lokalizacja - zaledwie 15 min. od Warszawy
Oferta bez nieoczekiwanych opłat weselnych| Jedyne dodatkowe koszty to orkiestra, alkohol oraz tort

ATRAKCJE NA WESELE 
za dodatkową opłatą

Biały dywan z płatkami róż
Stylowe, białe trony dla Pary Młodej
Podest dla orkiestry
Pokazy pirotechniczne w plenerze          
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W CENIE OFERTY
Uroczyste przywitanie chlebem i solą oraz toast kieliszkiem wina musującego
Czerwony dywan na wejście
Dekoracje ze świeżych kwiatów na stołach, pokrowce na krzesła, sztaluga na plan stołów
Wybór stołów okrągłych lub prostokątnych, sala z parkietem tanecznym 
Weselne menu| kompozycja dań gorących
Płonący udziec| Show z kucharzami
Uroczyste wydanie tortu - Show z kelnerami
Bufet zimny z przekąskami, sałatkami oraz dodatkami i bufet deserowy z wyborem ciast, deserów i owoców
Dania wegetariańskie i dania dla dzieci
Napoje bez limitu| kawa, herbata, soki, woda, napoje gazowane

W PREZENCIE
Pokój Delux na noc poślubną dla Młodej Pary 
2 pokoje dla Gości weselnych
Rabat specjalny na pokoje dla Gości weselnych 
Przedłużenie doby hotelowej - 100 % RABAT
Atrakcyjne ceny menu dla dzieci i obsługi| fotograf, zespół
Opłata korkowa - 100 % RABAT 
Opłata serwisowa za własny tort - 100 % RABAT 
Udostępnienie wnętrz oraz parku do ślubnej sesji zdjęciowej
Parking dla Gości weselnych
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SALA AQUAMARYN
Powierzchnia: 281 m2 

Stoły prostokątne: 160 os.

Stoły okrągłe: 204 os.
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SALA DIAMENT
Powierzchnia: 172 m2 

Stoły okrągłe: 90 os.

Stoły prostokątne: 100 os.
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ŚLUB W PLENERZE
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białą altanę
krzesła w pokrowcach
czerwony dywan
nagłośnienie ceremonii
stół prezydialny
godło państwowe
miejsce w plenerze
alternatywne miejsce w razie niepogody

Oferujemy:
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Ceremonia ślubna na łonie natury w gronie najbliższych, o tym marzy niejedna Para Młoda.
Wyjątkowe położenie Green GardenHotel powodują, że jest to idealne miejsce zaślubin w plenerze.
Dla Was jak i Waszych gości na pewno będzie to niezapomniane przeżycie.
To szczególne wydarzenie organizujemy w urokliwym parku, ze stawem na pomoście, na terenie
rezerwatu przyrody.

Zrobimy wszystko, byście ten wyjątkowy dzień spędzili w romantycznej atmosferze !



Green GardenHotel
ul. Droga Hrabska 50
05-090 Falenty k. Warszawy

DlaCiebie@GreenGardenHotel.pl

+48 603 605 608

www.GreenGardenHotel.pl

tel:+48603605608

