Indywidualne podejście do Klienta, profesjonalna usługa kelnerska, znakomite serwowane
dania od naszego Szefa Kuchni.
Sale weselne

Sale weselne dopasowujemy do potrzeb Pary Młodej. Z przyjemnością
zorganizujemy zarówno wielkie wesele do 100 osób, jak i małe kameralne
przyjęcie dla 20 Gości. Przygotowujemy dekoracje kwiatowe, świece oraz
efektownie podane dania. Naszym atutem jest auto rska kuchnia, bazująca
na potrawach śródziemnomorskich i świeżych produktach.
Ślub w plenerze
Tutaj spełnisz swoje marzenie o ślubie pod gołym niebem z widokiem na
morze. Wyjątkowe położenie oraz malownicza sceneria Hotelu Błękitny
Żagiel to idealne miejsce zaślubin w plenerze w gronie najbliższych.
Możliwość sesji zdjęciowej na plaży, która znajduje się pod naszym
obiektem.
OFERTA WESELNA
SALA BANKIETOWA - od 35 do 100 osób
SALA RESTAURACYJNA - od 10 do 30 osób
W ramach oferty:
• sale

w stylu marynistycznym, eleganckim, romantycznym (pod gust Pary
Młodej)
• dostęp do tarasu z widokiem na morze
• stoły prostokątne
• pokrowce na krzesła
• świeże kwiaty na stołach z możliwością wyboru koloru
• świece na stołach
• ciepłe oświetlenie na sali
• tradycyjne powitanie Pary Młodej chlebem i solą oraz kieliszkiem wina
musującego (do wyboru)
• wykwintne menu (dania gorące, zimne przystawki)
• bufet kolacyjny
• słodki stół
• nielimitowane napoje bezalkoholowe (kawa, herbata, woda, soki owocowe,
napoje gazowane)
• obsługa kelnerska pod opieką kierownika sali
• nagrzewana sala w chłodniejsze dni
• krzesełka dla dzieci
• sztaluga do rozmieszczenia gości
• otwierany dach w sali bankietowej
• pokój na noc poślubną dla Pary Młodej
• śniadanie dla Pary Młodej w restauracji w formie bufetu szwedzkiego
•

• możliwość

zorganizowania ślubnej sesji zdjęciowej przez naszego fotografa w
budynku i w okolicy naszego hotelu

2. SALA KONFERENCYJNA
Zapewniamy doskonałe warunki do organizacji konferencji, szkoleń,
spotkań biznesowych oraz eleganckich bankietów.
Oferujemy:
• sala

konferencyjna do 40 osób

• bufet

kawowy za dodatkową opłatę

• usługa
• ekran i

kelnerska
projektor

• Internet wifi
• możliwość do

podłączenia do systemu nagłaśniającego

3. PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
Zorganizujemy urodziny, imieniny, komunie, chrzciny, rocznice ślubu, wieczory
panieńskie i kawalerskie.
Indywidualne podejście, piękne otoczenie, bliskość natury, taras z widokiem na
morze oraz znakomita kuchnia.

