
 

 

 

 

 

 

 
 

 

OOFFEERRTTAA ––– PPRRZZYYJJĘĘCCIIAA WWEESSEELLNNEE 
 

 

PPAAKKIIEETT PPOODDSSTTAAWWOOWWYY ZZAAWWIIEERRAA 

chleb weselny na powitanie 
powitalny kieliszek wina musującego dla każdego Gościa 

4 dań gorących 
6 przystawek zimnych 

3 sałatki 
pieczywo mieszane 

napoje zimne no limit (markowe napoje gazowane, soki owocowe oraz woda mineralna) 
napoje gorące no limit (kawa, herbata) 

owoce 200 g/os. 
ciasto 200 g/os. 

tort weselny 80 g/os. 
 

GGRRAATTIISS OOTTRRZZYYMMUUJJEESSZZ:: 
dekorację stołów 

pokój dla Młodej Pary - 1 doba gratis 
w dniu przyjęcia rabat na usługi hotelowe, -15% dla wszystkich Gości weselnych 

Para Młoda otrzymuję bonus na następne przyjęcia okolicznościowe 

 

PPAAKKIIEETT PPRREESSTTIIŻŻ 

ZZAAWWIIEERRAA:: 

chleb weselny na powitanie 
powitalny kieliszek wina musującego dla każdego Gościa 

5 dań gorących 
7 przystawek zimnych 

4 sałatki 
pieczywo mieszane 

stół wiejski - wyroby wędliniarskie, produkty regionalne na zimno, jedno danie gorące 
napoje zimne no limit (markowe napoje gazowane, soki owocowe oraz woda mineralna) 

napoje gorące no limit (kawa, herbata) 

owoce 200 g/os. 
ciasto 200 g/os. 

tort weselny 80g/os. 



GGRRAATTIISS OOTTRRZZYYMMUUJJEESSZZ:: 
dekoracja stołów 

pokój dla Młodej Pary 
Para Młoda otrzymuję bonus na następne przyjęcia okolicznościowe 

Wizażystka dostępna dla gości weselnych 4 godz. . 
w dniu przyjęcia rabat na usługi hotelowe, 15% dla wszystkich Gości weselnych 

nagrody dla Gości weselnych rozdawane podczas oczepin - vouchery rabatowe na usługi 

kompleksu 
Voucher rabatowe na usługi na przyjęcie z okazji 1 rocznicy ślubu 

 

PPAAKKIIEETT EEXXCCLLUUSSIIVVEE 

ZZAAWWIIEERRAA:: 

chleb weselny 
powitalny kieliszek wina musującego dla każdego Gościa 

6 dań gorących 
8 przystawek zimnych 

4 sałatki 
pieczywo mieszane 

napoje zimne no limit (markowe napoje gazowane, soki owocowe oraz woda mineralna) 
napoje gorące no limit (kawa, herbata) 

owoce 200 g/os. 
ciasto 200 g/os. 

tort weselny 80 g/os. 

wino 
wódka biała  0,5l /para 

stół szlachecki - wyroby wędliniarskie, udziec wieprzowy, produkty regionalne na zimno, 
jedno dania gorące 

fontanna czekoladowa z owocami 

GGRRAATTIISS OOTTRRZZYYMMUUJJEESSZZ:: 

dekoracja stołów żywymi kwiatami 

pokój dla Młodej Pary 
wizażystka dostępna dla gości 4 godz. 

w dniu przyjęcia rabat na usługi hotelowe, -15 % dla wszystkich Gości weselnych 
2 pokoje 2-os. dla gości Państwa Młodych 

voucher o wartości 150 zł dla Młodej Pary na romantyczną kolację w Restauracji 
Voucher rabatowy na usługi na przyjęcie z okazji 1 rocznicy ślubu 

nagrody dla Gości weselnych rozdawane podczas oczepin - vouchery rabatowe na usługi 
kompleksu 



PPRROOPPOOZZYYCCJJAA DDOODDAATTKKOOWWYYCCHH ŚWIADCZEŃ II AATTRRAAKKCCJJII 

fontanna czekoladowa 
stół deserowy 

stół wiejski z pierożkami na gorąco 
płonący udziec 

półmiski jadła staropolskiego (golonki, żeberka, szaszłyczki podawane z ziemniakami 
opiekanymi i sosem 

pieczony baran/prosiak/dzik 
bufet tematyczny- owoce morza lub sushi 

wynajem Altany - ślub w plenerze 
nauka tańca dla Młodej Pary 

animatorka dla dzieci 

profesjonalny pokaz sztucznych ogni 
fotobudka, klown, wodzirej, pokaz tańca, pokaz iluzji, i inne pokazy artystyczne 

pokaz barmański z zabawą z Gośćmi 
obsługa barmańska w stylu flair 

czerwony dywan 

prezent z balonami 
 

SSKKOONNTTAAKKTTUUJJ SSIIĘĘ 

ZZ DDOORRAADDCCĄĄ WWEESSEELLNNYYMM 

   
   

HHHOOOTTTEEELLL   III   RRREEESSSTTTAAAUUURRRAAACCCJJJAAA   „„„PPPAAAŁŁŁAAACCC   AAAKKKRRROOOPPPOOOLLL”””   
 

Al. Warszawska 179a, 
20-823 Lublin 

akropol.lublin.pl 

akropol.lublin@gmail.com 
tel. 885 358 888 

 

Przyjęcia okolicznościowe: 
601 295 554 

http://akropol.lublin.pl/
mailto:akropol.lublin@gmail.com

