OFERTA WESELNA 2019

MONUMENTALNY WIDOK NA DOLINĘ WISŁY I TATRY
PRZYJĘĆ
SZTUKA ORGANIZACJI
28 LAT DOŚWIADCZENIA
28 LAT DOŚWIADCZENIA
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O OBIEKCIE

Zamek w Przegorzałach to malowniczo
położony obiekt na skraju Lasu Wolskiego w
Krakowie. Wybudowany został na wzór zamków
alpejskich.
Usytuowany na wapiennej skale góruje nad całą
okolicą. Z tarasów roztacza się piękny,
monumentalny widok na Dolinę Wisły i Tatry.
Zamek znajduje się zaledwie kilka minut
samochodem od centrum i 9 km od Lotniska w
Balicach.

"Chcielibyśmy wyrazić wdzięczność za wspaniała organizacje
przyjęcia weselnego w dniu 12.08.2017.
Smak potraw, poziom obsługi przeszły najśmielsze oczekiwania,
nasi goście oraz my sami nie mogliśmy wyjść z podziwu
nad profesjonalizmem, wyrozumiałością oraz wytrwałością całego personelu.

"Chcielibyśmy Państwu pięknie podziękować za wspaniale
zorganizowane przyjęcie weselne!
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ten "wyjątkowy" dla nas dzień
spędziliśmy w tym przepięknym miejscu.
Całe przyjęcie było perfekcyjne, jedzenie pyszne, obsługa
na najwyższym poziomie,
eleganckie wnętrza, jednym słowem - profesjonalnie i z klasą.
Wszyscy Goście byli zachwycenie i zakochali się
w "widoku za milion $"
Klaudia i Grzegorz (23 lipca 2017)

Gratulacje dla całego zespołu.
Wiemy,że nie znaleźlibyśmy lepszego miejsca niż Zamek w Przegorzałach
na organizacje wesela".

"Spędziliśmy w tym wyjątkowym miejscu najpiękniejsze
chwile związane z przyjęciem weselnym.
Dziękujemy za dobrą obsługę i pyszne dania"

Maciej i Patrycja (12 sierpnia 2017)

Magdalena i Grzegorz (3 lipca 2016)

PRZYJĘCIE WESELNE
Pakiet Złoty / Pakiet Diamentowy
Tradycyjne powitanie Młodej Pary chlebem i solą
Lampka wina musującego dla wszystkich Gości
Menu serwowane: uroczysty czterodaniowy obiad (przystawka, zupa, danie główne, deser)
Bufet zimny
Bufet słodki - trzy rodzaje ciast, mini deserki oraz owoce sezonowe
Dwa dania ciepłe serwowane (Pakiet Złoty) lub trzy dania ciepłe serwowane (Pakiet Diamentowy)
Wino białe i czerwone - bez ograniczeń (Pakiet Diamentowy)
Tort weselny (Pakiet Diamentowy)
Soki owocowe, napoje gazowane, woda mineralna, herbata, kawa - bez ograniczeń
Możliwość rezerwacji pokoi hotelowych dla Gości weselnych
Podstawowa dekoracja stołów wykonana ze świeżych, sezonowych kwiatów
Udostępnienie sprzętu (ekran, projektor multimedialny) do prezentacji zdjęć i filmów
Profesjonalna obsługa kelnerska
Rabat w wysokości 50% wartości menu dla dzieci 3 - 7 lat

DODATKOWO DLA PAŃSTWA
Bezpłatne zaproszenie na romantyczną kolację w pierwszą rocznicę ślubu
Voucher na organizację imprezy rodzinnej z 10% rabatem*
Możliwość przeprowadzenia ślubnej sesji fotograficznej na tarasach oraz w parku przy zamku
Specjalna cena na pakiet organizacji poprawin**
* Nie dotyczy organizacji przyjęcia weselnego
** Szczegóły dostępne w dedykowanej ofercie

MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA OFERTY
Dodatki do menu
Pakiet organizacji poprawin
Pakiet indywidualnie zaprojektowanej dekoracji

WARUNKI REZERWACJI
Zadatek w wysokości 40% wartości organizacji przyjęcia weselnego - płatny po podpisaniu umowy.
Ostateczne zgłoszenie liczby Gości oraz płatność pozostałej kwoty na organizację przyjęcia weselnego
- do 2 tygodni przed terminem realizacji wesela.
Cena nie uwzględnia: alkoholu, tortu (Pakiet Złoty), oprawy muzycznej oraz innych usług dodatkowych

CENNIK

PAKIET DIAMENTOWY
330 zł/ osobę

PAKIET ZŁOTY
295 zł / osobę

OPŁATA ZA SALĘ
Ilość osób
100 i więcej
90 - 99 osób
80 - 89 osób
poniżej 80 osób

Koszt
1500 pln
3000 pln
ustalane indywidualnie

MENU DZIECIĘCE
Do 3 lat - bezpłatnie
3 - 7 lat - 50% wartości ceny
OBSŁUGA TECHNICZNA
Muzycy / DJ / fotograf / kamerzysta
- 80% wartości ceny

KONTAKT
Zapraszamy na spotkanie.
Odpowiemy na pytania oraz omówimy możliwości organizacji
Państwa wyjątkowego dnia.

Restauracja "U Ziyada"
ZAMEK W PRZEGORZAŁACH
30-251 Kraków, ul. Jodłowa 13

+4812 429 7105

restauracja@uziyada.pl

/ZamekwPrzegorzalach

u_ziyada

www.uziyada.pl

