Gościniec Żurawiec Zaprasza !!!

Bardzo serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym lokalem.
Będzie nam niezmiernie miło móc zorganizować dla Państwa przyjęcie weselne.

Koszt organizacji przyjęcia weselnego:
- przyjęcia weselne powyżej 90 osób pełnopłatnych – 210 zł (poniżej 90 osób 220 zł )
- PROMOCJA 5% ZNIŻKI w miesiącach od listopada do marca
- koszt organizacji wesela wzrasta o 5% na każdy rok kalendarzowy.
GWARANCJA STAŁEJ CENY !!!
Dzieci do lat 8, kamerzysta, fotograf, orkiestra, delegacja 50% stawki.
Oprócz lokalu i bogatego menu dołożymy wszelkich starań, by Państwa uroczystość była
wyjątkowa i by na zawsze pozostała w pamięci.

Oto kilka dodatkowych informacji:
- indywidualne ustalanie menu według upodobań
- dowolny wybór zespołu muzycznego
- nie pobieramy ,,korkowego” od wniesionego alkoholu
- możliwość wyboru kolorystyki dekoracji stołu
- obiekt klimatyzowany
- parking dla gości
- poprawiny koszt 45zł
- pakiet extra 20zł/os tort, owoce
Prezent od firmy dla nowożeńców:
- Dom Weselny – apartament
- Biały Dworek – apartament

Możemy również dodatkowo zaproponować:
- pakiet extra 20 zł/os tort, owoce
- NOWOŚĆ! ŚLUBNE GARDEN PARTY – przyjęcie w ogrodzie przy oprawie muzycznej
wzbogacone o drinki i przekąski grillowe, koszt od 10zł/os
- NOWOŚĆ! ŚLUB W PLENERZE
- możliwość zorganizowania poprawin. Koszt 45 zł/os
- do dyspozycji gości 12 miejsc noclegowych w cenie 70 zł/os
- stoły okrągłe (dotyczy Białego Dworku)
- wiejski stół w formie wozu lub straganu
- drink bar
- grill z obsługą
- fontannę czekoladową lub alkoholową
- pokaz barmański
- dekorację sali weselnej żywymi kwiatami
- dekoracja ogrodu i wejścia głównego
- pokrowce na krzesła
- balony helowe i ledowe dla gości
- pokaz fajerwerków
- animatorka zabaw dla dzieci
- gołębie z życzeniami dla Pary Młodej
- samochód do ślubu
- Candy Bar – stół ze słodkościami
- stół z kolorowymi alkoholami
- przywitanie gości w altanie plenerowej z toastem i życzeniami
- kolacja grillowa na świeżym powietrzu w formie stołu szwedzkiego

