WarmińskaWinnica
Skajboty 74, 11-010 Barczewo
e-mail:krzysztoflenkiewicz@ochrona-atut.pl
www.warminskawinnica.pl
tel. 661 888 801, 601 921 272
Szanowni Państwo,
Ślub i wesele to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w
życiu. Wybór miejsca, w którym będziemy chcieli świętować dzień, w którym
powiemy sobie sakramentalne tak, ma w związku z tym również bardzo istotne
znaczenie.
Wesele w winnicy to bardzo popularna praktyka w krajach o silnych
tradycjach winiarskich, takich jak Francja czy Hiszpania, ale i w Polsce
organizowanie wesel w winnicach zaczyna cieszyć się coraz większą
popularnością. Nic dziwnego, ponieważ winnice to naprawdę romantyczne
miejsca charakteryzujące się pięknymi, wręcz pocztówkowymi widokami i
naprawdę wyjątkową atmosferą.
Również nasza, rozciągająca się na obszarze o powierzchni ponad 5,5
hektara, położona w malowniczej dolinie tuż nad jeziorem Bogdańskim,
Warmińska Winnica, jest urokliwym zakątkiem, który jest miejscem godnym
zorganizowania w nim tak wyjątkowej uroczystości, jaką jest własny ślub i
wesele.
Do dyspozycji gości dostępne są dwie sale: „Sala Weselna” do 110 osób
oraz „Sala Kominkowa” z barem do 40 osób.
Dysponujemy 32 miejscami noclegowymi: 6 osobowe domki Herkusowa
oraz Kłobukowa Chata, 10 osobowy Dom Gościniec, 8 osobowy Dom
Warmiński, 2 osobowy Apartament Żółty. Wszystkie domki oraz apartamenty
wyposażone są w łazienkę z prysznicem. W tym wyjątkowym dniu Apartament
Niebieski dla Państwa Młodych gratis.
Przygotujemy ceremonię zaślubin w plenerze w przypadku ślubów
cywilnych.
Z przyjemnością przygotujemy poprawiny wesela przy ognisku lub grillu
w altanach, Sali Kominkowej lub Sali Weselnej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Oferta podstawowa 225zł/os

Oferta rozszerzona 255zł/os

- Chlebek weselny
- Chlebek weselny
- Obiad dwudaniowy
- Obiad dwudaniowy
(zupa, dwa rodzaje mięsa, dwa dodatki
(zupa, dwa rodzaje mięsa, dwa dodatki
skrobiowe, 3 surówki)
skrobiowe, 3 surówki)
- Szampan na powitanie gości
- Szampan na powitanie gości
- Pięć zimnych przystawek
- Pięć zimnych przystawek
- Trzy dania na gorąco
- Trzy dania na gorąco
- Bufet kawowy (kawa,
- Bufet kawowy (kawa,
herbata, cukier, mleko)
herbata, cukier, mleko)
- 1 litr napojów na osobę na
- 1 litr napojów na osobę na
który składają się:
który składają się:
0,5 litra soków (do wyboru) +
0,5 litra soków (do wyboru) +
0,5 litra napojów gazowanych
0,5 litra napojów gazowanych
(do wyboru)
(do wyboru)
- Woda mineralna w karafkach
- Woda mineralna w karafkach
- Apartament dla Państwa Młodych
- Apartament dla Państwa Młodych
- Apartament Żółty 2 osobowy
- Barman w pubie
- dom Herkusowa Chata 6 osobowy
- Pochodnie zewnętrzne palące się
przez całą noc
- Barman w pubie
- Przygotowanie obiektu do sesji
zdjęciowej

Tzw. koszt od talerzyka dla fotografa, kamerzysty, członków oprawy muzycznej
– 50% zniżki od osoby, dzieci do lat 5 – jedzenie gratis.
Wesele kończy się o godzinie 5.00 rano, każda rozpoczęta godzina 600zł.
Przedstawione ceny oferty podstawowej i rozszerzonej są cenami, które
obowiązują w przypadku podawania dań na półmiskach. W przypadku, gdy chcą
Państwo, żeby dania były porcjonowane, należy doliczyć koszt dodatkowej
obsługi kelnerskiej. Koszt dodatkowej obsługi kelnerskiej zależy od liczby
gości.

W zależności od Państwa woli, dania mogą być przygotowywane na miejscu
przez naszą kucharkę lub możliwe jest skorzystanie z cateringu.

Opcje dodatkowe do oferty
podstawowej:

Opcje dodatkowe do oferty
rozszerzonej:

- Pochodnie zewnętrzne palące się przez
całą noc - 400zł
- Dekoracje: (świeże kwiaty, elementy
wystroju sali) – cena do uzgodnienia
z współpracującą z nami p. projektant
- Pokrowce na krzesła – 6 zł
od osoby
- Degustacja wina Herkus Monte oraz
nalewki z Warmińskiej Winnicy
1 nalewka oraz 1 wino/10os – 7 zł
od osoby
- Opłata ZAIKS - 200zł
- Stół wiejski - 1500zł

- Dekoracje: (świeże kwiaty,
elementy wystroju sali) – cena do
uzgodnienia z współpracującą z
nami p. projektant
- Pokrowce na krzesła – 6 zł
od osoby
- Degustacja wina Herkus Monte oraz
nalewki z Warmińskiej Winnicy
1 nalewka oraz 1wino/10os –
7 zł od osoby
- Stół wiejski – 1500 zł

Cennik opcji dodatkowych:
Nocleg – 70zł/os.
 Herkusowa Chata (dwa łóżka jednoosobowe, łóżko dwuosobowe,
rozkładana sofa dwuosobowa)
 Kłobukowa Chata (dwa łóżka jednoosobowe, łóżko dwuosobowe,
rozkładana sofa dwuosobowa)
 Dom Warmiński:
-pokój beżowy (łóżko dwuosobowe)
-pokój czerwony (łóżko dwuosobowe)
-pokój czteroosobowy z tarasem z widokiem na jezioro (rozkładana sofa
dwuosobowa + łóżko dwuosobowe)
Wszystkie pokoje dysponują własną łazienką z prysznicem.
 Dom Gościniec (dwa łóżka dwuosobowe, trzy sofy rozkładane
dwuosobowe)
Dostawka – 60zł/os.
Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego
Śniadanie w formie szwedzkiego stołu – 30zł/os
Poprawiny – 80-120zł/os

Poprawiny
Oferta Podstawowa 80zł/os

Oferta Rozszerzona 120zł/os

10.00 Śniadanie
(jajecznica, wędliny, parówki na
gorąco, świeże warzywa i owoce,
pieczywo, kawa, herbata, dżemy)
Stoły szwedzkie z daniami zimnymi
oraz gorącymi z wesela.

10.00 Śniadanie
(jajecznica, wędliny, parówki na
gorąco, świeże warzywa i owoce,
pieczywo, kawa, herbata, dżemy)
Stoły szwedzkie z daniami zimnymi
oraz gorącymi z wesela.

11.00 Bufet formie szwedzkiego stołu
Produkty z wesela: gorące dania ,
przekąski, ciasta, owoce, alkohole,

11.00 Bufet na życzenie gości w
formie szwedzkiego stołu lub z pełną
obsługą (minimalna ilość osób 25).

napoje
Otwarty pub
13.00 Degustacja win i nalewek z
Warmińskiej Winnicy - 1 butelka wina
i 1 butelka nalewki na 10 osób
17.00 Zakończenie

Produkty z wesela: gorące dania ,
przekąski, ciasta, owoce, alkohole,
napoje
Otwarty pub
13.00 Grill lub Ognisko
Boczek, karkówka, kiełbasa, kaszanka,
bar sałatkowy, pieczywo, sosy do mięs
Degustacja win i nalewek z
Warmińskiej Winnicy - 1 butelka wina i
1 butelka nalewki na 10 osób
17.00 Zakończenie

Poprawiny rozpoczynają się o godzinie 10.00 lub 11.00, zakończenie o godzinie 17.00
Każda kolejna godzina - 300zł

Cennik opcji dodatkowych:
- Przejażdżka łódką po jeziorze Bogdańskim w świetle pochodni - 150zł
- Przejażdżka na tratwie na jeziorze Bogdańskim (max 6 osób) – 50zł/h,
+ przygotowanie produktów na grilla (wg. potrzeb)
- Balia kąpielowa z gorącą wodą – 100zł
- Sauna – pierwsza godzina 75zł, każda kolejna 30zł
- Wanna z hydromasażem – pierwsza godzina 100zł, każda kolejna 30zł
- Odnowa biologiczna SPA - wg. aktualnego cennika

