Oferta weselna
Dzień Ślubu jest jednym z najważniejszych w życiu. Rozpoczyna nowy etap wspólnej drogi dwojga ludzi. Miłość,
którą wyznają sobie w gronie najbliższych osób będzie towarzyszyć im w chwilach szczęścia i umocni
w pokonywaniu trudności.
Taki dzień, wypełniony radością warto spędzić ucztując wspólnie z bliskimi na perfekcyjnie przygotowanym
przyjęciu weselnym, które zorganizuje dla Państwa zespół Term Medical WARMIA PARK****.

Położenie obiektu:
Kompleks położony jest na Mazurach, nieopodal Olsztyna, w sercu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.
Usytuowanie hotelu w otoczeniu malowniczych krajobrazów przyrody warmińskiej, które tworzą lasy
świerkowo–sosnowe oraz sąsiedztwo Jeziora Pluszne, nadadzą Państwa przyjęciu szczególnego,
niezapomnianego charakteru.

Miejsce organizacji przyjęcia:
Do Państwa dyspozycji proponujemy klimatyzowaną, przestronną salę bankietową, w której w komfortowych
warunkach ucztować może do 100 Państwa Gości. Część sali stanowi przeszklony Ogród Letni z przestronnym
parkietem do tańca.

W cenie menu otrzymują Państwo:
- apartament dla Nowożeńców na noc poślubną,
- śniadanie dla Nowożeńców serwowane do apartamentu,
- chleb weselny na przywitanie Pary Młodej,
- lampkę wina musującego dla wszystkich Gości w czasie ceremonii powitalnej,
- bezpłatne miejsca parkingowe dla Młodej Pary i Gości Weselnych,
- elegancka sala bankietowa, odświętnie nakryte stoły.

Menu:
Przygotowaliśmy dla Państwa propozycje menu, które łączą w sobie bogactwo wysublimowanych smaków.
Na Państwa prośbę dopasujemy menu do oczekiwań i preferencji.
Podana cena obejmuje dania i napoje wymienione w menu, nie obejmuje napojów alkoholowych. Alkohole
podawane w trakcie przyjęcia podane są jako propozycje open baru. Zapraszamy serdecznie do skorzystania
z naszych usług.
Na życzenie Gości specjalne menu dla dzieci.
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Sugerowana forma przyjęcia weselnego:
Dania gorące serwujemy do stołu. Natomiast zimne przekąski, sałatki, ciasta, napoje gorące umieszczone są na
bufetach przekąskowych.

Oferta noclegowa:
Organizujemy przyjęcia weselne wraz z noclegiem dla Gości (konieczność rezerwacji min. 20 pokoi),
proponujemy pokoje w atrakcyjnych cenach.

Polecamy Państwu usługi dodatkowo płatne:
- dekorację kwiatową sali bankietowej,
- możliwość korzystania z własnych napoi alkoholowych (konieczna banderola akcyzy), w tym przypadku Hotel
stosuje opłatę w wysokości 25 ,-zł za butelkę.
Warunkiem zarezerwowania terminu wesela jest wpłacenie zaliczki w wysokości 3.000,- zł (najpóźniej na dwa
miesiące przed wyznaczonym terminem) – w przypadku rezygnacji zaliczka jest bezzwrotna.
Uprzejmie informujemy, iż przyjęcia weselne trwają do godziny 4:00.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Anna Drzewiecka - Kierownik Gastronomii
Termy Medical WARMIA PARK****
tel.(89)519 53 53; fax.(89) 519 53 03
kom. 722 110 448, 722 110 442
e-mail: anna.drzewiecka@warmiapark.pl
Mirosław Rynduch - Szef Kuchni
Termy Medical WARMIA PARK****
tel.(89)519 53 52; fax.(89) 519 53 03
kom. 697 023 118
e-mail: miroslaw.rynduch@warmiapark.pl

Termy Medical WARMIA PARK
Pluski 91, 11-034 Stawiguda
tel. 89-519-53-00, fax: 89-519-53-03

Restauracja
tel. 89-519-53-50
e-mail: gastronomia@warmiapark.pl

