Wyjątkowe Przyjęcia Weselne w Hotelu Atut****
Najważniejszy dzień w życiu każdej Pary w wyjątkowej scenografii
i przy profesjonalnej obsłudze Hotelu Atut.

Atuty**** weselne
Lokalizacja w Licheniu Starym to nie tylko niepowtarzalne miejsce na uroczystość weselną.
Okoliczny las i przepiękne Jezioro Licheńskie sprzyjają romantycznej i rodzinnej atmosferze.
Dodatkowo wieloletnie doświadczenie Hotelu Atut**** zapewni profesjonalną pomoc przy organizacji przyjęcia i najwyższy standard obsługi. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa wesele
przebiegło zgodnie z oczekiwaniami i aby ten wyjątkowy wieczór obfitował w same atuty.
W cenie wybranego przez Państwa menu oferujemy:
Apartament dla Państwa Młodych
Specjalnie dla Nowożeńców czeka nocleg w eleganckim Apartamencie
wraz z możliwością podania śniadania do pokoju.
Wynajem Sali weselnej
Sala weselna zostanie zaaranżowana wedle Państwa sugestii.
Profesjonalną obsługę kelnerską
Doświadczona obsługa dopełni wszelkich starań, aby przyjęcie przebiegło wedle Państwa
oczekiwań i w przyjemnej atmosferze.
Dekoracja stołu Państwa Młodych
Romantyczne akcenty w postaci kwiatów i świec na stole Pary Młodej.
Stół Wiejski
Wiejska kiełbasa, kaszanka, pachnący salceson, szynka, kwaszone ogórki,
smalec domowy oraz chleb staropolski.
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tel. +48 63 270 87 73

Powitanie ‘chlebem i solą’ Młodej Pary
Tradycyjny akcent na początek weselnej uroczystości
Wino musujące na powitanie
Eleganckie przywitanie Państwa Młodych i Gości w Hotelu Atut
Parking dla Młodej Pary i Gości
Bezpłatny parking na 170 samochodów osobowych, w tym autokarów
Opłata korkowa
Hotel Atut nie pobiera tzw. opłaty korkowej od zakupionych przez Państwa alkoholi.
Z przyjemnością podejmiemy się organizacji Państwa uroczystości, dostosowując się
do Państwa życzeń i sugestii.

Atuty**** weselne
Przyjęcia weselne w Restauracji mieszczącej do 250 gości to idealne rozwiązaniem dla Par
poszukujących widnej i przestronnej sali weselnej. Z dużych okien Restauracji rozciąga się
malowniczy widok na pobliski las i teren zewnętrzny hotelu. Sala restauracyjna jest eleganckim
miejscem dającym możliwość różnorodnej aranżacji. Komfort gościom zapewni klimatyzacja,
bezpośrednie wyjście na patio oraz wydzielona strefa barowa wewnątrz sali.
Do Państwa dyspozycji oddajemy również nastrojową Salę Kongresową na 100 osób.
Pozostałe sale w Hotelu Atut przypadną do gustu Parom planującym mniejsze przyjęcie
weselne. Kameralne sale są komfortową i szykowną propozycją na wesela do 30 gości.
Dla Par marzących o przyjęciu w plenerze oferujemy miejsce w specjalnie zaaranżowanej chacie
grillowej lub namiocie.
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Kulinaria
Restauracja Hotel Atut jest znana ze swoich kulinarnych specjałów. Tę samą jakość i smak proponujemy naszym Gościom weselnym. Oprócz wykwintnych dań kuchni polskiej i międzynarodowej,
nasi kucharze oferują oryginalne regionalne dania oraz wędliny i ryby wprost w własnej wędzarni
Różnorodność dostępnych zestawów menu sprosta upodobaniom smakowym wszystkich
weselników. Dla Państwa wygody gotowe opcję menu zaczynają się już od standardowego
220 zł / osobę. Aby uświetnić Państwa przyjęcie zapewniamy pełną gamę dodatkowych atrakcji
kulinarnych takich jak: pieczona szynka, pieczona prosię lub dzik.
Zniżka dla dzieci 7 – 10 lat w wysokości 50%, dzieci do lat 6 bezpłatnie.
Zapraszamy do skosztowania wyjątkowego menu w trakcie odwiedzin Hotelu Atut.

Noclegi
Dla pełnego komfortu najważniejszej Pary dnia Hotel Atut oddaje elegancki Apartament
z możliwością wczesnego zameldowanie oraz późnego wymeldowania. Romantyczna aranżacja
i wygoda apartamentu pozwoli wypocząć po dniu pełnym wrażeń i wspaniałej zabawie do rana.
Dla gości weselnych proponujemy nocleg w przestronnych pokojach typu Standard i Superior
o podwyższonych standardzie. W ramach oferty weselnej pokoje dla Gości weselnych są
dostępne w atrakcyjnych cenach określanych indywidualnie. Wszystkie pokoje i apartamenty
standardowo wyposażone są przestronną łazienkę z suszarką, lodówkę, telewizor LCD, radio,
telefon oraz bezprzewodowy dostęp do internetu. Z części pokoi rozciąga się malowniczy widok
na Bazylikę Licheńską lub na piękny pobliski las.
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Dodatkowe atrakcje
Pragniemy sprawić, aby organizacja tak wyjątkowej uroczystości przebiegła zgodnie z Państwa
oczekiwaniami i aby ten wyjątkowy dzień został na długo w pamięci zadowolonych Nowożeńców
i Gości. W trosce o Państwa cenny czas Hotelu Atut oferuje kompleksową obsługę wesel.
Znajdą Państwo wsparcie przy organizacji dodatkowych atrakcji gastronomicznych, rozrywki czy
transportu.
Atrakcje kulinarne
Na Państwa życzenie restauracja Hotelu Atut może dodatkowo wzbogacić uroczystość
o wyjątkowe akcenty kulinarne:
Pieczony prosiak / dzik - 950 zł / szt.
Marynowany w przyprawach,
podany na kaszy z sosem chrzanowym
Indyk faszerowany - 550 zł / szt.
Udźce wieprzowe - 550 zł / szt.
Marynowane w przyprawach, pieczone w piecu.
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Dekoracja i florystyka
Hotel Atut zapewni Państwu pełną aranżację wystroju weselnego, począwszy od kurtyny świetlnej, kompozycji kwiatowych po eleganckie wazony czy ozdoby balonami. Współpracujemy
również z firmami specjalizującymi się w dekoracji ślubnej i okolicznymi kwiaciarniami.
Koszt bankietowego nakrycia na krzesła 8 zł / szt.
Profesjonalny Animator
Dla wygody naszych gości oferujemy możliwość zorganizowania zajęć dla dzieci w osobnej sali
z profesjonalnym animatorem w trakcie wesela.
Profesjonalny Barman
Obsługa barku alkoholowego przez doświadczonego Barmana 750 zł / 8 godz.
Piwo z beczki
30 l – 420 zł; 50 l – 700 zł
Wynajem samochodu
Wynajem eleganckiego zabytkowego samochodu Triumph TR7
Ponadto zapewniamy pomoc w innych wyjątkowych atrakcjach:
- Pokaz Barmański
- Pokaz sztucznych ogni
- Pokaz iluzji
- Fontanna czekoladowa

W razie ewentualnych pytań pan Marek Kantorski zostaje do Państwa dyspozycji.
gastronomia@hotelatut.pl, tel. 63 270 87 73
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