Malownicze krajobrazy, klimatyczne ogrody i wytworne
wnętrza Pałacu stanowią idealne tło do przeżywania
chwil pełnych wzruszeń i uniesień.
W tej niepowtarzalnej atmosferze sakramentalne „tak” wybrzmi
jeszcze bardziej magicznie, a weselna noc spędzona przy
wyśmienitej kuchni i wybornych trunkach będzie najpiękniejszą,
jaką możecie sobie Państwo wymarzyć.
Dla Państwa Gości przygotujemy nawet do 120 miejsc
noclegowych w trzech stylowych budynkach
kompleksu pałacowego.
Na czas uroczystości udostępnimy eleganckie klimatyzowane
sale Restauracji Pałacowej, które zaaranżujemy zgodnie z
Państwa potrzebami i sugestiami.
W sezonie wiosenno-letnim organizujemy także
PRZYJĘCIA PLENEROWE w pięknie utrzymanych ogrodach
pałacowych, pośród pachnących kwiatów, kwitnących drzew
oraz w otoczeniu stawów i strumyków.

SPECJALNIE DLA PAŃSTWA OFERUJEMY:
41 komfortowych pokoi
Nieograniczone możliwości organizacji przyjęcia
w przepięknym plenerze
Pokój dla Pary Młodej w noc poślubną –Gratis
Powitanie chlebem i solą w cenie Menu
Voucher na nocleg w 1 rocznicę ślubu – Gratis
Zniżkę 15% na wesela organizowane w dni powszednie
(od niedzieli do czwartku)
Dzieci do 4 lat bezpłatnie
Wejście do strefy SPA dla Gości nocujących – Gratis
Ceny noclegów ze śniadaniem
Sezon kwiecień – październik
w pokoju 3-4 os. 159 zł / os
w pokoju 2 os. 172 zł / os.
Sezon listopad – marzec
w pokoju 3-4 os. 129 zł / os
w pokoju 2 os. 159zł / os.

Ceremonia ślubna w Plenerze :
Nasz pięknie utrzymany ogród Pałacowy daje Państwu możliwość
zorganizowania zaślubin w plenerze
Koszt organizacji takiej ceremonii to:
1900 zł + ewentualne dekoracje
Wszelkie formalności należy ustalić z Urzędem Stanu Cywilnego w Prusicach

Dodatkowe propozycje:

Wizytówki na stołach, plan miejsc Gości na sztaludze oraz wydrukowanie
Menu 30 zł / os.
Pochodnie w Plenerze lub okolicach Pałacu 15 zł / szt.
Obecność koordynatora wesela 500 zł / 10h
Pokrowce na krzesła 25 zł / szt.
Dekoracje kwiatowe na stół od 50 zł / szt.

Przykładowe ceny 2020:
Menu już od 230 zł / os.
Bogate Menu weselne składające się z dań serwowanych
oraz ciepłego i zimnego bufetu oraz słodkości
Pakiety napoi bezalkoholowych już 35 zł / os.
Pakiety z trunkami procentowymi już od 85 zł / os.
Menu poprawiny już od 66 zł / os.
Opłata korkowa już od 25 zł / os.
Lustro z owocami od 1000 zł / szt.
Fontanna czekoladowa z owocami od 1000 zł / 6h
Zapraszamy do kontaktu:
gastronomia@palac-brzezno.pl
administracja@palac-brzezno.pl
tel. 669-982-949

