OFERTA NA ORGANIZACJĘ PRZYJĘCIA WESELNEGO W ROKU 2023
RESTAURACJA CLASSIC dedykowana dla 80– 130 osób
SALA BURSZTYNOWA dla 45 osób; SALA PARKOWA dla 40 osób; SALA LUSTRZANA dla 30 osób
PROPOZYCJA I - PODSTAWOWA
255 ZŁ osoba dorosła i młodzież 10-17 lat; 140 ZŁ dziecko ( od 5-9 lat )
OPCJA ZAWIERA
 menu weselne ( poglądowe menu w odrębnym załączniku)
 podstawową weselną aranżację sali i stołów ( stoły prostokątne )
 obsługę kelnerską
 powitanie Pary Młodej chlebem i solą
 Powitanie Gości kieliszkiem wina musującego
 Menu specjalne dla dzieci
 Nocleg ze śniadaniem w apartamencie dla Pary Młodej
( w przypadku wesel do 50 osób – pokój dla Pary Młodej)
 atrakcyjne ceny noclegów dla Gości weselnych
-----------------------------------------------PROPOZYCJA II DODATKOWO Z TORTEM WESELNYM I CIASTEM
(2 szt ciasta/osobę – 6 rodzajów ciasta)
295 ZŁ osoba dorosła i młodzież 10-17 lat ; 170 ZŁ dziecko ( od 5-9 lat )
-------------------------------------------------PROPOZYCJA III DODATKOWO Z TORTEM, CIASTEM I WIEJSKIM STOŁEM
340 ZŁ osoba dorosła i młodzież 10 - 17 lat; 190 ZŁ dziecko ( 5-9 lat )
PONADTO OFERUJEMY
Kompozycja wiejskich smaków ( zimne zakąski staropolskie ) - 40 zł/os
Stół wiejski regionalny (dania gorące i zimne zakąski) - 50 zł/os
Fontanna czekoladowa – od 1200 zł
Bukiety żywych kwiatów w wysokich flakonach – 230 zł/szt
Cena menu dla dzieci do 4 roku życia – 80 zł
Kosze upominkowe dla Rodziców - kompozycja indywidualna z produktów wybranych
w naszym sklepie - wycena zgodnie z zawartością wg. cen produktów
Preferencyjne ceny noclegów dla gości weselnych ( rabat od cen bieżących )
DODATKOWE OPŁATY
Korkowe – 15 zł/osobę / Tort własny – serwis tortowy – 10 zł/os
Ciasto własne – usługa przechowania i wyłożenia na klosze – od 150 do 300 zł
Hotel i Restauracja Classic, AL. Armii Krajowej 32 , 35 – 327 Rzeszów
Tel.17 857 77 47 ; kom. 602 669 375
e-mail: marketing@hotelclassic.pl

