Oferta

Weselna

www.baron.lubin.pl

Z

awarcie związku małżeńskiego jest jedną z
najważniejszych chwil w życiu. Ten dzień powinien
być wyjątkowy i niepowtarzalny, aby wspomnienie o tych
pięknych momentach zapisało się na zawsze w pamięci
Pary Młodej oraz gości weselnych. Dlatego warto zadbać o
najdrobniejszy szczegół weselnego wieczoru.

M

amy ponad 15 letnie doświadczenie w organizacji
przyjęć weselno-bankietowych. Z przyjemnością
podejmiemy się zorganizowania Państwa uroczystości,
wsłuchując się w Wasze sugestie i życzenia dotyczące
wszelkich spraw związanych z tym wyjątkowym dniem.

P

rzygotowaliśmy dla Państwa ofertę weselną,
w której chcemy spełnić Państwa oczekiwania,
począwszy od wybornego menu weselnego, przez pięknie
udekorowane wnętrza sal weselnych, po profesjonalną i
elastyczną w podejściu do Gościa obsługę.

K

ażda oferta przygotowana jest indywidualnie w
zależności od Państwa oczekiwań. Zapewniamy
profesjonalną i fachową pomoc w ustaleniu menu. Jesteśmy
otwarci na wszelkie propozycje i sugestie pod względem
kompozycji menu oraz formy podania.

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI ODDAJEMY DWIE
SALE WESELNE ZRÓŻNICOWANE POD WZGLĘDEM
WYPOSAŻENIA, STYLIZACJI I WIELKOŚCI.

Sala „Bankietowa” (max.150 os.) znajduje sie w trzygwiazdkowym Hotelu „ Baron” ***
ul. M.Skłodowskiej-Curie 88 oraz Salę „Weselną” (max.200 os.) w naszej Restauracjji “Baron” mieszcząca się na
ul.Tadeusza Kościuszki 15.

Ponadto w Hotelu ”Baron” posiadamy cztery inne sale bankietowe:
Bursztynową (max.50 os.)
Bilardowa (max 30 os.)
Baronowa (max 25 os.)
Kominkowa (max.15 os.)

OFERUJEMY :
✓ Tradycyjne przywitanie chlebem i solą
✓ Toast powitalny dla wszystkich gości
✓ Wykwintne dania kuchni staropolskiej i europejskiej
✓ Wykwalifikowaną i miłą obsługę
✓ Atrakcyjną dekorację sali oraz oryginalne aranżacje stołów
✓ Gratisowy Apartament dla Pary Młodej
✓ Gratisowe pokoje i specjalne rabaty na noclegi dla gości weselnych
✓ Patio w otoczeniu zieleni
✓ Bezpłatny i bezpieczny, monitorowany duży parking

Możecie Państwo liczyć na nas w sprawach związanych z załatwianiem
dodatkowych usług związanych z przyjęciem weselnym.
PROPONUJEMY POMOC PRZY ORGANIZACJI:
✓ Oprawy muzycznej (zespół muzyczny, Dj, wodzirej)
✓ Profesjonalnej oprawy florystycznej
✓ Fotografii ślubnej
✓ Kamerzysty ślubnego
✓ Pokazów barmańskich

oraz innych aktrakcji, które uprzyjemniłyby ten wyjątkowy dzień

Na Państwa życzenie przygotujemy dodatkowo:
•
•
•
•

Stół staropolski „Wieśniak”
Stół z alkoholami świata
Pieczony prosiak
Piwny Roll bar
Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych
z wynajęciem sali weselnej w dniu ślubu i poprawin.
Dzieci traktujemy ulgowo !
Możliwość wniesienia banderowanej wódki przy
jednoczesnym zakupie 125g wódki /os. oraz soków
przy jednoczenym zakupie 1szklanki soku/os.
Nie pobieramy opłaty przy wnoszeniu
własnych ciast, owoców, tortu weselnego.

ZORGANIZUJEMY PAŃSTWA WESELE Z POPRAWINAMI JUŻ OD 150ZŁ/OS. !

OFERTA ZAKWATEROWNIA RODZINY I PRZYJACIÓŁ

Naszym gościom hotelowym oferujemy 72 wygodne pokoje jedno-, dwu- i trzy osobowe z
łazienkami, telefonem, TV 21” i 32” Samsung z podłączeniem do standardowego pakietu telewizji
kablowej „UPS”. Pokoje wyposażone są w biurka biznesowe, a dla Gości udostępniamy bezpłatny
Internet Wi-Fi. W naszym hotelu znajduje się także Apartament
oraz pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Zapewniamy room service.
Do dyspozycji naszych gości jest również bezpłatny, monitorowany parking.
Dla zwiększonego komfortu nasz cztero-kondygnacyjny budynek hotelowy posiada windę.
Przed hotelem, na zadaszonym patio można odpocząć w otoczeniu zieleni.
Na patio ulokowany jest także grill.
Hotel położony jest w pobliżu centrum miasta.
Restauracja Hotel Baron oraz Restauracja “Baron” to idealne miejsca dla osób ceniących sobie
spokój, wygodę i wypoczynek oraz chcących spędzić czas w miłej, przytulnej atmosferze.

ORGANIZUJĄC U NAS WESELE MOŻESZ LICZYĆ NA :
GRATISOWE miejsca noclegowe w pokojach dwuosobowych, w tym
Apartament dla Nowożenców. Gratis 20 miejsc (wesele od 50 os.) lub
10 miejsc (wesele do 50 os.)
SPECJALNĄ OFERTĘ CENOWĄ na noclegi dla Gości weselnych:
Tylko 50zł/os./doba za nocleg w dniach piątek (przyjazd ) - poniedziałek (wyjazd)
w pokoju 1 lub 2 osobowym z łazienką oraz śniadanie w cenie 15zł/os.
Wszelkie szczegółowe informacje
oraz oferta cenowa dostępna naszym biurze otwartym godzinach
8:00-16:00 Pn-Pt

Restauracja Hotel ”Baron” s.c.
K.Mazurowski, J.Mazurowski
ul. M.Skłodowskiej-Curie 88
59-301 Lubin
tel : 76 847 32 86
email: hotel@baron.lubin.pl
www.baron.lubin.pl
Dane do przelewu:
Restauracja Hotel „Baron” s.c. K. Mazurowski, J. Mazurowski

BNP PARIBAS FORTIS 56 1600 1462 0008 0332 4044 7001
Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa wesele było niepowtarzalne i wyjątkowe.
Niech ten magiczny dzień pozostanie w Państwa i gości pamięci na zawsze.

Serdecznie zapraszamy.

