
O F E R T A  W E S E L N A
Dworek Hetmański



POSZUKUJESZ SALI NA WESELE?

DLACZEGO MY?

Romantycznym ślubie w plenerze?

Pozwól sobie pomóc! Postaw na malowniczo położony Dworek Hetmański,
w którym zorganizujesz prawdziwie bajkowe wesele. Zaufaj specjalistom

z doświadczeniem, którzy wiedzą jak wiele przygotowań wymaga aby
najważniejszy w życiu dzień zorganizować idealnie.

Skorzystaj z naszego ogrodu i zorganizuj plenerowy ślub. Wypowiedz
najważniejszą przysięgę w otoczeniu kwiatów, zieleni oraz wody. Zadbamy

razem z Wami aby ten dzień był wyjątkowy i zapamiętany przez Wszystkich.

• Posiadamy ogromne doświadczenie w organizacji wesel - ponad 30 tysięcy
   zadowolonych klientów!

• Oddajemy na wyłączność przepiękne, klimatyczne wnętrza, gdzie tradycja 
   ączy się z elegancją. Obiekt zamykany, dostępny tylko dla Gości weselnych.

   Nie przyjmujemy Gości na restaurację i na hotel.
• Doskonale dobrane menu, smaczne potrawy sprostają wymaganią

   największych smakoszy.
• Wysoki standard sal weselnych jak i obsługi. Wykwalifikowany personel

   ubrany w jednakowy formalny strój.
• Oferujemy klimatyzowaną sale zdolną pomieścić 125 osób.

• Osobisty Event manager pomoże Ci podjąć najtrudniejsze decyzje i dopilnuje
   aby przyjęcie przebiegało tak jak sobie wymarzysz.

• Dla Gości weselnych oferujemy klimatyczne zaplecze hotelowe, a dla
• Nowożeńców oddajemy w gratisie Apartament w sam raz na

   noc poślubną wraz z łazienką wymarzoną do przygotowań przedślubnych .
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Klimatyczna sceneria na swoim ślubie

Wszystkie soboty są zajęte?

Co możesz zyskać?

Martwisz się o gości?

Zorganizuj go zimą! Postaw na wyjątkowo bajeczną, chłodną oprawę rodem 
 "Królowej Śniegu". Oprócz przyjęcia na tle krajobrazu otulonego śniegiem

można wiele zyskać. Ślub zimą to doskonałe rozwiązanie dla osób, którym 
ależy na czasie i aspekcie ekonomicznym.

W tak szczególnej dla Was chwili na pewno nie będzie stanowiło problemu
wziąć dzień urlopu,a dzięki temu ich weekend się wydłuży.

Zorganizuj wesele w czwartek, piątek. Jest to doskonałe rozwiązanie aby
wynająć sale w urokliwym miejscu bez konieczności czekania wielu

miesięcy na wolny termin.

• większa elastyczność w wyborze terminu
• mniejsze wymagania co do minimalnej ilości osób

Klimatyczna sceneria na swoim ślubie
Zorganizuj go zimą! Postaw na wyjątkowo bajeczną, chłodną oprawę rodem 

 "Królowej Śniegu". Oprócz przyjęcia na tle krajobrazu otulonego śniegiem
można wiele zyskać. Ślub zimą to doskonałe rozwiązanie dla osób, którym 

ależy na czasie i aspekcie ekonomicznym.
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Wszystkie soboty są zajęte?

Co możesz zyskać?

Martwisz się o gości?
W tak szczególnej dla Was chwili na pewno nie będzie stanowiło problemu

wziąć dzień urlopu,a dzięki temu ich weekend się wydłuży.

Zorganizuj wesele w czwartek, piątek. Jest to doskonałe rozwiązanie aby
wynająć sale w urokliwym miejscu bez konieczności czekania wielu

miesięcy na wolny termin.

• większa elastyczność w wyborze terminu
• mniejsze wymagania co do minimalnej ilości osób

Warunki rezerwacji terminy:
• Zapoznaj się z ofertą oraz miejscem

• Podpisz umowę przedstępną
• Wpłać 3000,00zł zadatku (kwota zostanie odliczona od pełej kalkulacji)

• Ciesz się wybraniem idealnego miejsca na Twoje wesele!
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Dodatkowe fakty i atuty:
• Zniżki na bankiet weselny:
  Dzieci do lat 4 – bez opłat i dodatkowego nakrycia,
  dzieci od 4 do 12 lat – 50% ceny wesela,
  Obsługa techniczna – 50% ceny wesela
• Monitorowany parking udostępniony dla Gości
• Porcelanowa zastawa stołowa w klasycznej bieli ze szkłem,
  sztućcami oraz wysokiej jakości obrusy, serwety bankietowe
• Sala bankietowa jednopiętrowa wraz z bliskim parkietem
• Doskonała akustyka oraz osobne zasilenie dla orkiestry
• Niepowtarzalny klimat na sali weselnej stworzony przez stylowe meble,
  dekoracyjne lustra, kryształy, kominek oraz świece.
• Doskonała lokalizacja- z dala od zgiełku miast, w pobliżu jezioro Miedwie,
  park, zabytkowy kościół.
• Wesele trwa 10 godzin (standardowo od 18:00-4:00)
  Poprawiny trwają 7 godzin (standardowo od 10:00 do 17:00)
  Doba hotelowa trwa od 16:00 do 12:00
  Śniadania podajemy od 9:30 do 11:30
• Oferujemy nocleg dla Gości weselnych w promocyjnych cenach.
• Posiadamy 67 miejsc w hotelu Dworek Hetmański i możemy
  pomóc z organizacją noclegu w pobliskich hotelach.
• Możliwość wykupienia śniadania dla Gości hotelowych – 35,00zł/os.
• Proponujemy atrakcyjne ceny na nocleg przed oraz po
  weselu(przy rezerwacji powyżej 10 os.) za 100zł/os. Dodatkowo można
  zamówić śniadanie oraz obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego.
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Możemy zapewnić wiele atrakcji i
udogodnień, dzięki którym ten dzień

pozostanie na zawsze w Waszej pamięci!
• Agencja barmańska serwująca kolorowe drinki

• Pokaz fajerwerków (do godziny 22:00)
• Fotobudka / Fotolustro

• Atrakcje kulinarne (patrz. Menu)
• Oprawa muzyczna w kościele, ogrodzie, przy obiedzie

• Niezapomniane podziękowania dla rodziców
• Animatorki dla najmłodszych

• Zimne ognie
• Pochodnie na ogrodzie
• Piwo w kegu 450zł/30l

• Przygotowanie ogrodu na ślub 480zł
   (bordowy dywan, stolik, krzesła max 40szt, godło, nagłośnienie)

• Pokrowce na krzesła 6zł/szt
• Złote wstęgi na krzesła 3zł/szt

• Koszyczki ratunkowe do toalet 50zł/szt
• Dekoracje kwiatowe
• Dekoracje balonowe

... i dużo więcej!
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Współpracujemy z profesjonalistami,
którzy sprawią by ten dzień

był wyjątkowy:

PAKIET "ZŁOTY STANDARD"
Zapewniamy:

• Oprawa muzyczna na ślub – BBK Dariusz Koronczewski 601-711-742
• Dj Nester/Wodzirej 739-020-463
• Dj Paweł Szewczyk 787-364-590

• FOTOSHOT Szczepan Woszczyło 664-693-419
• Dekoracje kwiatowe – Agnieszka Marek Agapantus 502-624-700

• Studio filmowe PlayCam 665-105-245

• Powitanie Młodej Pary ozdobnym chlebem i solą
• Przywitanie Gości oraz toast winem musującym

• 5 dań gorących – menu do wyboru
• 13 przystawek zimnych – menu do wyboru

• Owoce na bufecie słodkim
• Tort weselny z bitej śmietany powyżej 80os

• Ciasto 100g/os. na bufecie słodkim
• Bufet kawowy : kawa oraz herbata bez ograniczeń

• Bufet winny: Francuskie wino wytrawne białe i czerwone – bez ograniczeń*
• Napoje zimne bez ograniczeń (soki owocowe, woda mineralna,

napoje gazowane z kompani Coca-cola)
• Wódka biała Lubuski bez ograniczeń

Wódka Żubrówka biała + 2zł/os.
Wódka Palace +5zł/os.

Wódka Pan Tadeusz +8zł/os.
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PAKIET "ZŁOTY STANDARD"

OFERTA CENOWA

Wymagamy:
przy organizacji wesela w sobotę:

przy organizacji wesela od poniedziałku do piątku:

• Minimum 80 osób pełnopłatnych na wesele
• Minimum 60 osób na poprawiny

• Minimum 49 osób na nocleg

• Pakiet weselny 289zł
• Poprawiny wersja I 70zł
• Nocleg w Dworku 80zł

• Minimum 60 osób pełnopłatnych na wesele
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PAKIET "DIAMENTOWY STANDARD"
Zapewniamy:

Wymagamy:

• Bufet winny: Francuskie wino wytrawne białe i czerwone –
bez ograniczeń*

• Napoje zimne bez ograniczeń (soki owocowe, woda mineralna,
napoje gazowane z Kompani Coca-cola)

• Wódka biała Lubuski bez ograniczeń
Wódka Żubrówka biała + 2zł/os.

Wódka Palace +5zł/os.
Wódka Pan Tadeusz +8zł/os.
Gratis: pokrowce na krzesła

przy organizacji wesela w sobotę:

przy organizacji wesela od poniedziałku do piątku:

• Minimum 80 osób pełnopłatnych na wesele
• Minimum 60 osób na poprawiny

• Minimum 49 osób na nocleg

• Minimum 60 osób pełnopłatnych na wesele

OFERTA CENOWA
• Pakiet weselny 345zł

• Poprawiny wersja I 70zł
• Nocleg w Dworku 80zł
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PAKIETY POPRAWINOWY
Wariant I

• Jedzenie z wesela
• Żurek 200ml/os lub bulion z pulpecikami 200ml/os

• Bigos 150g/os
• dania z grilla (skrzydełko, kiełbasa, kaszanka,

udko i nóżka kurczaka – po 1szt/os.)
• Kartoffelsalat

• Soki owocowe, woda mineralna bez ograniczeń
• Kawa i herbata bez ograniczeń
• Ciasto, tort, owoce – z wesela

Dodatkowo można wykupić alkohol w promocyjnych cenach:

•Piwo keg 30L – 450,00zł
•Wódka 0,5L – 40,00zł

•Przy wniesieniu swojego alkoholu pobieramy opłatę korkową 15zł/but.

Wariant II

• Jedzenie z wesela
• Żurek 200ml/os lub Gulaszowa 200ml/os

• Bigos 150g/os
• Dania z grilla (skrzydełko, kiełbasa, kaszanka, udko i nóżka kurczaka,

filet z kurczaka(100g), karkówka (100g)po 1szt/os)
• Kartoffelsalat

• Soki owocowe, woda mineralna, napoje gazowane bez ograniczeń
• Kawa i herbata bez ograniczeń

• Ciasto, tort, owoce – z wesela + 3kg ciasta

Dodatkowo można wykupić alkohol w promocyjnych cenach:

•Piwo keg 30L – 430,00zł
•Wódka 0,5L – 35,00zł

•Nie pobieramy opłaty korkowej przy
wniesieniu swojego alkoholu
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Uatrakcyjnij swoje poprawiny i wybierz
opcję dań z Grilla smażonych

przy Twoich Gościach
Do Wariantu I lub II wybierz:

Koszt: 350,00zł + 15zł/os za dwie pozycję .
Przy wyborze czterech pozycji nie pobieramy opłaty 350,00zł

• szaszłyk drobiowy i/lub wieprzowy 100g/os
• sielawa z Miedwia

• karkówka
• warzywa (pieczarki, cukinia, papryka, cebula, kukurydza/sezonowo/)
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Dane kontaktowe

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu:

Koszewko 20

73-102 Stargard

+48 734 128 192

+48 91 561 61 08

info@dworekhetmanski.pl

www.dworekhetmanski.pl

facebook.com/dworek.hetmanski

Spotkajmy się w Dworku Hetmańskim!
Z przyjemnością przedstawię szczegółowo ofertę oraz

oprowadzę po naszej sali weselnej.

Katarzyna Bieniek

Manager ds. Organizacji wesel

601 723 431

katarzyna.bieniek@dworekhetmaski.pl
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