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Oferta weselna 

Talaria Resort & SPA to wyjątkowe miejsce dla kobiet… 

 

…jednak w tym wyjątkowym, jedynym w życiu dniu – jest otwarta także  dla Ich wybranków i tych,               

z którymi chcą dzielić się swoim szczęściem… 

 

 

Wiemy, jak ważnym wydarzeniem dla każdego z Was jest ceremonia zaślubin i przyjęcie weselne.  

Specjalnie z myślą o Was przygotowaliśmy kompleksową ofertę: 

1. Przed ślubem – wieczór panieński, pobyty upiększające 

2. Ślub – oferta weselna 

3. Po ślubie – weekendowe pobyty regenerujące z przyjaciółkami, znajomymi, mamami i 

teściowymi 
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PRZED ŚLUBEM 

Oferta dodatkowa – organizacja wieczoru panieńskiego i pobyty upiększające 

 

Wieczór panieński – gdzie, jeśli nie w Talaria Resort & SPA – miejscu, gdzie to kobieta jest w 

centrum uwagi? 

Ekskluzywny pałac w otoczeniu historycznego zespołu parkowo – pałacowego to idealne miejsce           

na organizację niezapomnianego pobytu, w którym przyszła Panna Młoda na zawsze pożegna                

się z panieńskim stanem. Jest to wydarzenie, które kobieta przeżywa przed ślubem tylko raz – 

dlatego też wymaga niezwykłej oprawy. O taką postara się zespół Talaria Resort & SPA – a pomoże 

mu w tym bogata baza SPA&Wellness w wydaniu exclusive&excellent. 

Dołożymy wszelkich starań, aby pobyt z tej okazji stał się nie tylko tradycyjnym „obowiązkiem”,  

ale czasem przyjemności i pełnego relaksu! 

 

Nasza oferta to: 

  Nocleg w ekskluzywnych pokojach,  

  Indywidualnie dobrany program SPA&Wellness, 

  Korzystanie z bogatej strefy SPA&Wellness: basenu, domku ziołowego, hammamów, łaźni 

parowej, saun, 

  Wykwintna i smaczna kuchnia, 

  Gotowe, odpowiednio dobrane pakiety pobytowe lub indywidualnie przygotowany 

program, 

  Szeroki wachlarz usług dodatkowych, takich jak wieczory tematyczne, spotkania                       

z niezwykłymi kobietami czy degustacje win.  
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ŚLUB 

Oferta weselna 

 

 Ceremonia zaślubin i przyjęcie weselne potrzebują wyjątkowej oprawy, która podkreśla ich 

prestiż i ważność. 

 

 Ceremonia zaślubin w pałacowym plenerze oraz przyjęcie weselne w historycznych 

wnętrzach Pałacu pomogą stworzyć wyjątkowy charakter tego niezwykłego wydarzenia. 

 Oferta Talaria Resort & SPA powstała po to, aby zaspokoić nawet najbardziej wymagające 

gusta.  

   

Zapewniamy: 

 Wykwintne menu – kompozycje dań gorących, 

przekąski zimne, sałatki – już od 250 zł za osobę* 

 Możliwość organizacji przyjęcia do 200 osób 

 Profesjonalną obsługę przyjęcia i opiekę 

koordynatora wesela 

 Przygotowanie i aranżację sal – stoły okrągłe                

lub tradycyjne 

 Standardową dekorację stołów weselnych (białe 

obrusy, draperie, skirting) i białe pokrowce na krzesła 

 Tort weselny – smak do wyboru z proponowanych 

 Ciasta i owoce 

 Napoje bez ograniczeń - kawa, herbata, woda 

mineralna, soki owocowe i napoje gazowane w szklanych 

karafkach 

 Możliwość dostarczenia własnego alkoholu 

(korkowe 25 zł za butelkę 0,5l) 

 Organizację POPRAWIN w atrakcyjnej cenie 

 Specjalne ceny dla dzieci (do lat 3– gratis, od 3 do 

6 – 50% ceny lub specjalne menu) 

 Pomoc przy wyborze dodatkowych usług, m.in. 

oprawy muzycznej, dekoracji kwiatowych,  wynajęcia 

bryczek, samochodów itp.  

 Możliwość noclegu dla 70-120 Gości 

 Możliwość skorzystania z wcześniejszej, bezpłatnej 

degustacji obiadu weselnego (dania główne) dla dwóch 

osób  

 Nieograniczone korzystanie z basenu oraz Strefy 

Wellness dla Gości korzystających z noclegu (przy 

rezerwacji obiektu na wyłączność) 

 Bezpłatne miejsca parkingowe dla wszystkich Gości 

*250 zł w miesiącach: I, II, VI, VII, VIII, XI, XII, 350 zł  

w miesiącach: III, IV, V, IX, X 
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Oferta dodatkowa 

 Ceremonia ślubna w Altanie Włoskiej – przygotowanie 500 zł (stół dla Urzędnika, krzesła, 

godło), 

 Pałacowy stół wędlin i mięs pieczonych – cena do ustalenia, 

 Stół rybny – cena do ustalenia, 

 Pieczona kaczka z nadzieniem mięsnym – cena do ustalenia, 

 Obsługa barmańska przyjęcia - 800 zł – 1000 zł (alkohole we własnym zakresie), 

 Alkohole w promocyjnych cenach, 

 Możliwość zorganizowania transportu dla gości weselnych (dodatkowo płatne),  

 Profesjonalna opieka nad obecnymi na przyjęciu dziećmi (dodatkowo płatna), 

 Możliwość wykonania plenerowej sesji zdjęciowej (500 zł), 

 Fontanna czekolady (dodatkowo płatna), 

 Pokazy fajerwerków (dodatkowo płatne), 

 Udostępnienie sceny dla zespołu muzycznego (dodatkowo płatne). 

 

W prezencie dla Nowożeńców 

 Pokój dla Młodej Pary na noc poślubną, 

 Organizacja ceremonii powitania chlebem i solą, 

 Toast powitalny kieliszkiem wina musującego, 

 Voucher pobytowy do Talaria Resort & SPA (jeden nocleg w formule wellinclusive zgodnie 

z obowiązującymi zasadami, do wykorzystania w ciągu roku od przyjęcia weselnego).  

 

*obiekt zastrzega sobie prawo do organizacji przyjęcia weselnego wyłącznie przy założeniu 

wynajęcia przez Parę Młodą minimum 25 pokoi 
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PO ŚLUBIE 

Oferta dodatkowa – regenerujące pakiety pobytowe SPA&Wellness 

 

 Ceremonia zaślubin to, oprócz dobrej zabawy i ogromnej dawki szczęścia, także 

wyczerpujące wydarzenie. Dlatego też proponujemy skorzystanie z naszej bogatej oferty pobytowej:  

 Z przyjaciółkami, koleżankami, mamą, teściową, 

  20% rabatu na pobyty dla Panny Młodej,  

  Możliwość wyboru jednego z gotowych pakietów lub stworzenia indywidualnej oferty. 

 

 

Zapraszamy! 


