
Royal Wedding
Oferta Weselna 2022



Wesele Twoich Marzeń 
w Pałacu Wojanów

Uroczystość ślubna 
zorganizowana w najbardziej 
romantycznej rezydencji Doliny 
Pałaców i Ogrodów z pewnością 
na długo pozostanie 
niezapomnianym wrażeniem dla 
Pary Młodej i zaproszonych gości.



Zaufało nam setki zadowolonych Par Młodych. Na przestrzeni lat 
byliśmy świadkami wielu niezapomnianych chwil…



Usługi weselne Pałacu Wojanów

Sale weselne

Prezentacja dostępnych sal
na imprezę weselną

Oferta 
gastronomiczna

Menu weselne oraz  menu 
poprawin, oferta 

alkoholowa

Pokoje

Cennik pokoi

1 2 3



Cywilna ceremonia zaślubin 
w pałacowym parku

Proponujemy Państwu możliwość 
zorganizowania ceremonii zaślubin w 
historycznym parku, który jest idealną 
oprawą romantycznych zaślubin. 

Cena: 2500 zł – w cenie: meble, 
profesjonalne nagłośnienie oraz 
obsługa techniczna. 



Przywitanie na tarasie

Proponujemy Państwu przywitanie 
gości i Pary Młodej na pałacowym 
tarasie z widokiem na historyczny park 
lub przy majestatycznej, zabytkowej 
fontannie na pałacowym dziedzińcu.

Cena: 40 zł/ os. 
Czas trwania: 1 godzina
Minimalna ilość osób: 50

Cena zawiera: tradycyjne polskie 
przywitanie chlebem i solą, przekąski  
stylu finger food oraz wino musujące.



Pojemność:
Minimum: 80 gości. Przy mniejszej ilości gości, dopłata za salę 2000 zł. 
Maksimum: 180 gości 

Sala Kasztanowa z Oranżerią i Ogrodem Francuskim

Sala Kasztanowa Oranżeria



Pojemność:
Minimum: 60 gości. Przy mniejszej ilości gości, dopłata za salę 2000 zł. 
Maksimum: 100 gości 

Sala Wojanowska



Pojemność:
Minimum: 18 gości
Maksimum: 34 gości 

Sala Balowa



Menu weselne Royal Wedding
Cena: 349 zł / os. 

W cenie menu proponujemy Państwu: 

▪ Powitanie Pary Młodej chlebem i solą
▪ Przywitanie kieliszkiem wina musującego
▪ Czterodaniowy obiad serwowany (przystawka, zupa, danie 

główne, deser). Uwzględniamy specjalne diety naszych gości.
▪ Bufet szwedzki – przekąski zimne i ciepłe
▪ Bufet słodkości – ciasta domowe, desery, owoce
▪ Degustacja wybranych dań serwowanych obiadu weselnego 

dla przyszłej Młodej Pary
▪ Wynajem Sali maksymalnie do 12* godzin od rozpoczęcia 

obiadu weselnego. 
▪ Menu dla dzieci do lat 10 i obsługi 50% ceny
▪ Całonocny dedykowany serwis kelnerski
▪ Podstawowy wystrój Sali: białe obrusy i pokrowce na krzesła, 

zastawa stołowa

*Czas trwania: 12 godzin. Każda dodatkowa godzina 2000 zł. Czas trwania imprezy 
maksymalnie do godz. 5:00



Poprawiny w formie grilla
Cena: 99 / 149 zł os.

Po weselu proponujemy Państwo organizację 
poprawin w formie grilla

▪ Menu grillowe z napojami w zależności od wybranej opcji
▪ Czas trwania 4 godziny
▪ Obsługa kucharza i serwis kelnerski
▪ Każda dodatkowa godzina 500 zł 



Wino domowe, piwo beczkowe

Oferta alkoholowa 
Open Bar Mini 69 zł/ os.

Open Bar Basic 99 zł/ os.
Wino domowe, piwo beczkowe, wódka

Opłata korkowa za własny alkohol w trakcie wesela i poprawin:
40 zł / os. 

Open Bar Premium 139 zł/ os.
Wino domowe, piwo beczkowe, wódka biała, wódki smakowe, 

whisky, brandy, gin, rum, tequilla, aperitif, vermouth



Noclegi

Pokój 2 os. budynek Stajnia Pokój 2 os. budynek Stodoła

Pokój 2 os. budynek Spichlerz Pokój 2 os. budynek Oficyna

Apartament Pałacowy Apartament de Luxe

Apartament dla pary młodej w 
dniu wesela 

gratis

Apartament dla pary młodej 
dodatkowy nocleg 

800,00 zł 

Pokój standardowy 
jednoosobowy

309,00 zł 

Pokój standardowy dwuosobowy 
w budynkach oficyn

339,00 zł 

Pokój standardowy trzyosobowy 
w budynkach oficyn

509,00 zł 

Pokój standardowy 
czteroosobowy w budynkach 
oficyn

678,00 zł 

Pokój pałacowy dwuosobowy 509,00 zł 

Apartament pałacowy 590,00 zł 

Apartament de luxe 800,00 zł 

Dzieci do lat 4 śpiące w łóżku 
rodziców

gratis

Dzieci w wieki 4-12 lat 100,00 zł 

Dostawka dla dzieci powyżej 12 
lat i dorosłych 

150,00 zł 



Zajmując się kompleksową 
organizacją wesel współpracujemy 
ze sprawdzonymi podwykonawcami 
(Zespołami, DJ, fotografami, 
fryzjerami, florystkami, 
dekoratorkami, cukierniami  itp.)

Zapewniamy wsparcie w zakresie 
organizacji i planowania wesela w 
naszym obiekcie (agenda, plan 
stołów, harmonogram itp.)

Usługi dodatkowe:



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik. 

Kontakt
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
biuro@palac-wojanow.pl
+48 75 75 45 319

@palacwojanow @palacogrodowa

@palacwojanow #pałacwojanów

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

