HOTEL I RESTAURACJA
Oferta organizacji przyjęcia weselnego
PAKIET PODSTAWOWY:
230 zł/os powyżej 220 pełnopłatnych osób,
240 zł/os od 180 do 219 osób,
250 zł/os od 150 do 179 osób
260 zł/os od 100 do 149 osób
270 zł/os poniżej 120 os Sala Kryształowa
280 zł/os poniżej 100 os Sala Główna
W miesiącach od XI do III oraz w terminach innych niż soboty pakiet Optimum - 30% oraz 6 pokoi GRATIS!

•
•
•
•
•
•

Powitanie chlebem i solą oraz winem musującym
6 dań gorących
Deser
12 Przekąsek zimnych bez limitu ilościowego
Sosy, pieczywo
Napoje zimne i gorące bez limitu ilościowego

PAKIET OPTIMUM (cena podstawowa + 36 zł/os)
• Pakiet podstawowy
• Tort, ciasto, owoce,
PAKIET MAXI (cena podstawowa + 75 zł/os)
• Pakiet podstawowy
• Pakiet Optimum
• Wino i wódka bez limitu, rodzaj do uzgodnienia
INFORMACJE DODATKOWE:
•
•
•
•
•

Gościniec z ciasta 400g -20 zł/szt
Stół wiejski – 15 zł/os
Piwo keg 30 l – 350 zł
Zadatek 3 000 zł
Wszystkie produkty pozostałe po zakończeniu przyjęcia zostaną wydane
zamawiającemu

W cenie przyjęcia otrzymają Państwo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chlebek na powitanie dla Pary Młodej
Kieliszek wina musującego ma przywitanie dla wszystkich gości
Pokój dla nowożeńców GRATIS!
Serwetki papierowe Dunisoft 40x40 na stołach do wyboru z palety kolorów
Pokrowce na krzesła Gratis!
Menu dla dzieci do 3 lat w formie zupy Gratis!
Menu dla dzieci od lat 4 do 11 lat 50% rabatu
Pokoje dla gości weselnych w specjalnej cenie 100 zł/os ze śniadaniem
Napoje bez limitu ilościowego

Naszym Gościom zapewniamy:
•
•
•
•

Nowocześnie urządzoną, w pełni klimatyzowane sale bankietowe
Salę z bezpośrednim wyjściem na ogród z placem zabaw
Indywidualny dobór menu
Komfortowo wyposażone pokoje z łazienkami,

Organizacja poprawin.
Cena poprawin to 60% ceny I dnia wesela i obejmuje:
4 dania gorące
9 przystawek zimnych
Pieczywo
Napoje zimne i gorące bez ograniczeń
• Owoce i ciasto - dot. pakietu Optimum
•
•
•
•
Zapraszamy
Hotel i Restauracja Impressa
ul. Bełżycka 14, 24-220 Niedrzwica Duża
tel. 609 409 903, tel. 605 35 35 15
e-mail: biuro@impressa.pl
www.impressa.pl

