
WĄGROWIEC

TAK

Ślub jak z bajki
Ślub to najważniejsze ...uicyż w eiw nyd zear

Ekskluzywny kompleks 
hotelowo-gastronomiczny położony 
nad samym brzegiem Jez. Durowskiego, 
w pięknym parku, przy głównej 
ulicy miasta.

SALA  NAD  POTOKIEM

SALA  KRYSZTAŁOWA

- organizacja przyjęć do 60 osób
- klimatyzowana, kameralna sala
  (konsumpcja i tańce w jednym pomieszczeniu), 
- tarasy hotelowe przylegające 
   bezpośrednio do sali
- różne propozycje ustawienia stołów 
  również przy okrągłych stołach

- przyjęcia weselne do 250 osób!
- sala z dwoma antresolami i tarasami, 
  z których rozpościera się widok na 
  jezioro, piękny park i panoramę miasta 
- różne propozycje ustawienia stołów 
   również przy okrągłych stołach

- 130 miejsc noclegowych
- w prezencie dla Pary Młodej 
  apartament z odrębną częścią 
  gościnną oraz specjalnie 
  przygotowaną na tę okazję 
  częścią sypialną
- oferujemy pokoje 1-os., 2-os., 
  pokoje studio i apartamenty 
- promocyjne ceny noclegu 
  dla Gości weselnych
- relaks zapewni Państwu wizyta 
  w hotelowym Wellness&SPA 
- parking dla Gości

HOTEL

Hotel położony jest przy trakcie 
z Poznania do Torunia, na Szlaku 
Piastowskim, 15 km od Gniezna.

- przyjęcia weselne do 200 osób
- sala złożona z dwóch klimatyzowanych 
  części
- możliwość wjazdu na salę samochodem
- zachęcamy do skorzystania z ogrodów 
  hotelowych
- różne propozycje ustawienia stołów 
  również przy okrągłych stołach

- organizacja przyjęć do 70 osób
- kameralna sala (z klimatyzacją): 
  stylowe wnętrze, biesiadna atmosfera 
  (konsumpcja i tańce w jednym 
  pomieszczeniu)
- zapraszamy do skorzystania z tarasu 
  z grillem w bezpośrednim 
  sąsiedztwie sali
- różne propozycje ustawienia stołów 
  również przy okrągłych stołach

SALA  BALOWA

SALA  LUSTRZANA

- ok. 60 miejsc noclegowych 
- do Państwa dyspozycji mamy 
  pokoje 1-os. i 2-os. 
  oraz apartamenty 
- w prezencie dla Pary Młodej 
  apartament z odrębną częścią 
  gościnną oraz specjalnie 
  przygotowaną na tę okazję 
  częścią sypialną 
- oferujemy promocyjne ceny
  noclegu dla Gości weselnych
- relaks zapewni Państwu wizyta 
  na basenie, gdzie znajduje się
  sauna i jacuzzi
- proponujemy aktywny wypoczynek
  na korcie tenisowym
- parking dla Gości

HOTEL

Kierownik gastronomii w Trzemesznie:
-Marianna Czerniak, tel. 668 406 056  

-Gabriela Rybak, tel. 604 256 295
www.pietrak.pl 

- wspaniała sceneria dla romantycznej  
  sesji zdjęciowej nowożeńców
- możliwość zorganizowania dla Pary
  Młodej krótkiego rejsu statkiem 
  i uroczystego powitania Nowożeńców 
  na plaży przed Hotelem
- tarasy po zmroku oświetlone są
  stylowymi lampionami

TARASY  HOTELU

Manager Hotelu w Wągrowcu 
- Iwona Nawrocka, tel. 664 483 822



BALCEROWO
PAŁAC

GNIEZNO
HOTEL

AdalbertusAdalbertus

GNIEZNO

Malowniczo położony Pałac pośród 
starych drzew parkowych w pobliżu 
centrum Gniezna

- przestronna sala z kolumnami, z której 
  rozpościera się widok na malowniczy ogród 
  z okazałą fontanną
- przyjęcia weselne na ok. 200 osób
- parkiet do tańczenia
- bezpośrednie wyjście na zewnątrz do ogrodu 
  pałacowego
- różne propozycje ustawienia stołów również 
  przy okrągłych stołach
- sala klimatyzowana  

SALA  KRYSZTAŁOWA

- sala na piętrze, przeznaczona 
  do 24 osób z wyjściem na taras
- do sali przylega stylowa 
  komnata i sala myśliwska

SALA  GRABSKIEGO

Hotel znajduje się na Placu Katedralnym, 
w zabytkowych budynkach Archidiecezji 
gnieźnieńskiej. Z jego okien rozciąga się 
wspaniały widok na przepiękną 
gnieźnieńską Starówkę, siedzibę 
Prymasów Polski i Katedrę.

- przyjęcia weselne do 70 osób 
  z miejscem do tańczenia
- stylowe wnętrze, kameralna sala
- różne propozycje ustawienia stołów 
  również przy okrągłych stołach

SALA  TUMSKA

- ok. 70 miejsc noclegowych 
- w prezencie dla Pary Młodej
  stylowy apartament z odrębną
  częścią gościnną oraz specjalnie
  przygotowaną na tę okazję 
  częścią sypialną 
- oferujemy Państwu pokoje 
  1-os., 2-os., pokoje o   
  podwyższonym standardzie 
  oraz apartamenty
- promocyjne ceny noclegu 
  dla Gości weselnych
- bajkowy ogród będący oazą 
  ciszy i spokoju - idealne 
  miejsce na ślub w plenerze
- parking dla Gości

HOTEL

HOTEL

PAŁACOWY  PARK

- zabytkowa aranżacja wnętrz
- stylowo urządzone komnaty 
  do dyspozycji Gości - 22 miejsca  
  noclegowe w pokojach i apartamentach 
  o podwyższonym standardzie
- apartament dla nowożeńców 
  - w prezencie
- winiarnia w podziemiach Pałacu 

- idealne miejsce na plener ślubny
- pałac otacza zabytkowy park z piękną, 
  odrestaurowaną oranżerią z 1872 r.
- możliwość zorganizowania 
   zaślubin w parku
- parking dla Gości 

Hotel znajduje się 
w osiemnastowiecznych kamienicach 
gnieźnieńskiej starówki, na miejskim 
deptaku, przy Rynku Starego miasta, 
naprzeciw Urzędu Stanu Cywilnego.

- przyjęcia weselne do 100 osób
- sala klimatyzowana połączona 
  ze stylowym patio
- różne propozycje ustawienia stołów 
  również przy okrągłych stołach

SALA DĄBRÓWKA

HOTEL
- 120 miejsc noclegowych
- w prezencie dla Pary Młodej 
  stylowy apartament z odrębną 
  częścią gościnną oraz specjalnie 
  przygotowaną na tę okazję 
  częścią sypialną
- oferujemy Państwu pokoje 
  1-os., 2-os.,  pokoje
  typu studio, apartamenty
- promocyjne ceny noclegu 
  dla Gości weselnych
- relaks zapewni Państwu wizyta 
  na basenie, gdzie znajduje się 
  również sauna i jacuzzi
- parking dla Gości

Kierownik gastronomii w Hotelu Adalbertus w Gnieźnie 
- Marek Kowalczyk, tel. 698 850 687

RESTAURACJA KRÓLEWSKA
- organizacja przyjęć do 50 osób
- sala wyposażona w klimatyzację 
- gustownie urządzone wnętrze 
  w stylu starego zamku stwarza 
  niesamowitą atmosferę 
  tajemniczości

Kierownik gastronomii w Pałacu Balcerowo w Gnieźnie:
- Barbara Wrzesińska, tel. 668 406 058  
- Elżbieta Kamińska, tel. 606 218 480

Kierownik gastronomii w Hotelu Pietrak w Gnieźnie:
- Barbara Wrzesińska, tel. 668 406 058  
- Elżbieta Kamińska, tel. 606 218 480
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