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Informacje dotyczące organizacji przyjęcia weselnego 
 

Marzeniem każdej Młodej Pary jest niepowtarzalny ślub. Eleganckie i stonowane wnętrza 

oraz smaczna kuchnia czynią z Restauracji Tiffany idealne miejsce na przyjęcie weselne. W ofercie 

znajduje się bogaty wybór tradycyjnych potraw, które przygotowane są zgodnie z oryginalnymi 

recepturami. Ponadto, istnieje możliwość skomponowania indywidualnego menu, dostosowanego 

do Państwa potrzeb oraz oczekiwań. 

 

W ramach ustalonej ceny menu zapewnia się: 

 wynajem sali,  

 powitanie chlebem i solą Nowożeńców, 

 powitanie gości lampką wina musującego, 

 udekorowane kieliszki do wina musującego dla Pary Młodej, 

 ciasto oraz porcjowane owoce eksponowane na paterach, 

 nielimitowane napoje tj. soki (jabłko, pomarańcz), woda niegazowana z cytryną 

i pomarańczą, napoje gazowane, 

 pokrowce na krzesła bankietowe dla Nowożeńców, 

 księgę gości, 

 wystrój stołów – kompozycje z naturalnych kwiatów (dekoracja standard) oraz serwety 

w dowolnej kompozycji, 

 apartament dla Państwa Młodych wyposażony m.in. w sejf (udostępniany bezpłatnie), 

 tablo weselne z listą gości, 

 wydruk personalizowanego menu weselnego, 

 przestronny parking, 

 aranżację ułożenia stołów prostokątnych lub okrągłych, 

 kompleksową pomoc oraz doradztwo przy organizacji przyjęcia weselnego. 

 

Cena menu nie zawiera: 

 elastycznych pokrowców na krzesła bankietowe, 

 tortu oraz paczek z ciastem (za wyjątkiem propozycji III), 

 dodatkowej dekoracji stołu Pary Młodej oraz sali, 

 napojów alkoholowych, 

 opłaty ZAiKS za odtwarzanie utworów muzycznych (200 zł przy przyjęciu dla 100 osób). 

 

Wstępna, bezpłatna rezerwacja sali trwa siedem dni. Dokonywana jest wyłącznie drogą 

elektroniczną. Po upłynięciu tygodnia oraz w przypadku braku kontaktu, rezerwacja jest 

automatycznie anulowana. 

 

Rezerwacja weselna otrzymuje status gwarantowanej z chwilą podpisania umowy oraz wpłaty 

zadatku w wysokości 3000 zł (z możliwością rozłożenia na raty). 
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Do siedmiu dni przed datą przyjęcia weselnego należy wpłacić 70% wartości zamawianych usług. 

Pełne rozliczenie następuje na dzień przed uroczystością. 

Koszt uczestnictwa dzieci (od 4 do lat 12) w przyjęciu weselnym objęty jest 50% bonifikatą, 

natomiast dzieci do lat 3 otrzymują posiłek bezpłatnie. 

 

Spotkanie organizacyjne odbywa się na cztery tygodnie przed organizacją wesela w celu 

uzgodnienia menu, określenia liczby gości, aranżacji sali oraz pozostałych kwestii weselnych. 

 

Tort, paczki z ciastem oraz czysty alkohol można dostarczyć we własnym zakresie bez dodatkowych 

opłat, za wcześniejszym podpisaniem oświadczenia (odpowiedzialność za wniesiony towar) lub 

okazaniem dokumentu zakupu. Na wyłączność Restauracja Tiffany zastrzega sobie prawo do piwa 

(wydawane z baru) oraz wina – w formie bufetu lub serwowane indywidualnie dla gości podczas 

obiadu, kolacji. Rozliczenie następuje według wydanych kufli (piwo) oraz butelek (wino). 

Wprowadzenie barmana stanowi dodatkowy koszt w wysokości 200 zł. W przypadku pozostawienia 

na terenie lokalu pustych butelek i kartonów po dostarczonym alkoholu, naliczana jest opłata 

utylizacyjna 100 zł.  

 

Restauracja dysponuje wieloma udogodnieniami: szatnia, przestronny parking dla samochodów 

osobowych oraz autokarów, altana, ogródek, oranżeria dla osób palących, kącik z zabawkami dla 

najmłodszych, sala kryształowa (400 m2) oraz kominkowa (200 m2).  

 

W ofercie znajdują się również 22 miejsca noclegowe w pokojach jedno-, dwu-, trzy, 

czteroosobowych oraz apartamencie. Obiekt, przy wykorzystaniu dostawek może pomieścić 25 osób. 

Weselny cennik hotelowy obowiązuje w przypadku wynajmu wszystkich miejsc noclegowych. 

 

Zapraszam na oglądanie sali przygotowanej pod przyjęcie weselne w każdą sobotę (od maja do 

października), między godz. 14:00 a 15:00. 

 

Pozostając do dyspozycji na wszelkie zapytania, dołożę wszelkich starań, aby usługa była wykonana 

na najwyższym poziomie. 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Agnieszka Sobczyńska 

manager 


