Wymarzone wesele na Mazurach
w Ośrodku Wczasowym „Helena”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą organizacji przyjęcia weselnego w
Ośrodku Wczasowym „HELENA”.
Uroczystość ślubna zorganizowana w przepięknym zakątku Polski jakim są Mazury,
nad malowniczym jeziorem Gołdopiwo z pewnością na długo pozostanie miłym wspomnieniem dla
Młodej Pary i wszystkich Gości.

Wspaniałe widoki, profesjonalna organizacja, dyskretna obsługa wesela,
pozwolą cieszyć się czasem spędzonym w gronie bliskich i przyjaciół.

W tym wyjątkowym dniu Ośrodek HELENA zapewni Państwu:
-

Bogate i zróżnicowane menu, bardzo smaczna kuchnia

-

Salę restauracyjną do 160 osób

-

Możliwość przygotowania romantycznej ceremonii zaślubin na łonie natury

-

Apartament dla młodej pary oraz noclegi dla gości w komfortowych pokojach

-

Profesjonalną obsługę kelnerską

-

Uroczystą aranżację stołów i krzeseł

-

Opiekę doświadczonego menadżera

-

Miejsca parkingowe

-

W dzień po weselu : możliwość zorganizowania poprawin oraz skorzystanie
z wielu atrakcji : sauna nad jeziorem, własna plaża.

" Minęło już 4 miesiące od naszego ślubu!
Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem i z
uśmiechem wspominamy nasze wesele!
Dziękujemy za profesjonalne zajęcie się nami.
Za niestwarzanie problemów, a wręcz przeciwnie za zajęcie się każdym, najmniejszym nawet
drobiazgiem z uśmiechem. Za życzliwości, za
pomoc, za zaangażowanie. Za to wszystko wielkie

Przyjęcie weselne do 160 osób może się odbyć w sali restauracyjnej. Część taneczna jest
klimatyzowana i posiada bezpośrednie wyjście do ogrodu, skąd rozpościera się piękny
widok na jezioro Gołdopiwo. Przy rezerwacji powyżej 160 osób istnieje możliwość
dostawienia namiotu (dodatkowo płatny).
Maksymalna liczba gości na przyjęciu to 250 osób.

dziękuję.”
Ania i Szymon

Wszystko to sprawi, że wesele na Mazurach na pewno pozostanie niezapomniane.

PA K I E T B R Ą ZO W Y
Uroczysty przyjęcie weselne :
• Tradycyjne powitanie chlebem i solą
• Wyborne menu:
- Uroczysty obiad podany talerzowo : dwa
rodzaje zup, dwa rodzaje drugiego dania
- Osobne menu dla dzieci podczas
uroczyście serwowanego obiadu
- Dwie kolacje na gorąco podane
na półmiskach lub w formie stołu
wyjazdowego
- Barszczyk z pasztecikami lub krokietami
- Sześć przekąsek zimnych
- Dwa rodzaje sałatek
- Kilka rodzai ciast na słodkim stole

• Apartament dla Młodej Pary w dniu
przyjęcia z przedłużonym pobytem do
godz. 15:00

- Owoce na słodkim stole

• Stół wiejski, polska kuchnia w
tradycyjnych smakach
- przy ilości osób do 120 w cenie 1500 zł
- powyżej 120 osób, indywidualna wycena

- Napoje bezalkoholowe uzupełniane:
kawa, herbata, woda z miętą i cytryną

Za dodatkową opłatą zapewniamy:

• Wynajem sali i przyległego ogródka,

• Tatar 8 zł/os.

Pakiet obowiązuje przy minimalnej
ilości 90 osób.

• Tort weselny z rodzinnej cukierni, smak
oraz kształt do ustalenia

Cena za osobę 200 zł.

• Pokrowce na krzesła 7 zł/szt.

Menu dla dzieci do lat 3: bezpłatnie,
dla dzieci w wieku 3-12 lat z 50%

• Obsługa kelnerska
• Eleganckie nakrycie stołów: białe
obrusy, serwetki bankietowe, świece
• Bezpłatny parking dla Gości weselnych

• Dodatkowe danie w cenie 20 zł/os.

rabatem

PA K I E T S R E B R N Y
Uroczyste przyjęcie weselne:
• Tradycyjne powitanie chlebem i solą
• Wyborne menu:
- Uroczysty obiad podany talerzowo : dwa
rodzaje zup, dwa rodzaje drugiego dania
- Osobne menu dla dzieci podczas
uroczyście serwowanego obiadu
- Dwie kolacje na gorąco podane na
półmiskach lub w formie stołu
wyjazdowego
- Barszczyk z pasztecikami lub krokietami
- Siedem przekąsek zimnych
- Tatar
- Trzy rodzaje sałatek
- Kilka rodzai ciast na słodkim stole
- Owoce na słodkim stole
- Napoje bezalkoholowe uzupełniane:
kawa, herbata, woda z miętą i cytryną
- Regionalne, wytwarzane według
tradycyjnej receptury napoje gazowane :
oranżada, maja - napój pomarańczowy,
woda gazowana) w szklanych butelkach
0,33l.

- Tort weselny z rodzinnej cukierni, smak
oraz kształt do ustalenia
• Wynajem sali i przyległego ogródka

Za dodatkową opłatą zapewniamy:
• Pokrowce na krzesła 7 zł/szt.

• Obsługa kelnerska

• Stół wiejski, polska kuchnia w
tradycyjnych smakach

• Eleganckie nakrycie stołów: białe
obrusy, serwetki bankietowe, świece

• przy ilości osób do 120 w cenie 1500 zł

• Bezpłatny parking dla Gości weselnych
• Apartament dla Młodej Pary w dniu
przyjęcia z przedłużonym pobytem do
godz. 15:00

• Powyżej 120 os. Indywidualna wycena
• Dodatkowe danie 20 zł
Pakiet obowiązuje przy minimalnej ilości 90
osób.
Cena za osobę 230 zł.
Menu dla dzieci do lat 3: bezpłatnie, dla
dzieci w wieku 3-12 lat z 50% rabatem.

PA K I E T

ZŁOT Y

Uroczyste przyjęcie weselne:
• Tradycyjne powitanie chlebem i solą
• Kieliszek wina musującego na powitanie
• Wyborne menu:
- Uroczysty obiad podany talerzowo : dwa
rodzaje zup, dwa rodzaje drugiego dania
- Osobne menu dla dzieci podczas
uroczyście serwowanego obiadu
- Trzy kolacje na gorąco podane na
półmiskach lub w formie stołu
wyjazdowego
- Barszczyk z pasztecikami lub krokietami
- Osiem przekąsek zimnych
- Tatar
- Trzy rodzaje sałatek

• Tort weselny z rodzinnej cukierni, smak
oraz kształt do ustalenia

- Słodki stół z deserkami jednoporcjowymi,
Kilka rodzai ciast

• Stół wiejski, polska kuchnia w
tradycyjnych smakach

- Owoce na słodkim stole

• Wynajem sali i przyległego ogródka,
obsługa kelnerska

• Napoje bezalkoholowe uzupełniane:
- kawa, herbata, woda z miętą i cytryną, soki
owocowe
- Cola, fanta, sprie,
- Regionalna, wytwarzane według
tradycyjnej receptury : oranżada, maja napój pomarańczowy, woda gazowana) w
szklanych butelkach 0,33l.

• Eleganckie nakrycie stołów: białe obrusy,
serwetki bankietowe, świece

• W trakcie poprawin Ruska Bania nad
jeziorem - czyli sauna sucha opalana
drewnem - gratis.
• Apartament dla Młodej Pary w dniu
przyjęcia z przedłużonym pobytem do
godz. 15:00

• Pokrowce na krzesła

Pakiet obowiązuje przy minimalnej ilości 90
osób.

• Bezpłatny parking dla Gości weselnych

Cena za osobę 270 zł.

• Menu dla obsługi weselnej (fotograf,
kamerzysta, zespół muzyczny): w cenie
-30% wartości wybranego menu.

Menu dla dzieci do lat 3: bezpłatnie, dla
dzieci w wieku 3-12 lat z 50% rabatem

Informacje dodatkowe

„ Potwierdzam i bardzo bardzo

OPCJE DODATKOWE:

polecam :) organizacja super,

- Poprawiny w sali restauracyjnej 55 zł/ osobę
- Poprawiny w formie grilla 65 zł/ osoba. Impreza
plenerowa na tarasie widokowym. Taras jest w
całości zadaszony, osłonięty od wiatru.

sala super, a do tego
niepowtarzalny klimat ! :)))

- Zakwaterowanie dla Gości (noc weselna): 65 zł/os.
Moje wesele wypadło
Dzieci w wieku 3-12 lat: 32,50 zł/os.
Dzieci do lat 3 - gratis
wspaniale :D „
Dysponujemy około 130
miejscami noclegowymi (w
Daria K.
„Serdeczne podziękowania
układzie rodzinnym).
- Prosiak pieczony w całości,
faszerowany kaszą gryczaną,
pieczarkami 1500 PLN
- Stół rybny, wędzone i
marynowane ryby: sieja, sielawa,
pstrąg, jesiotr, sum, - (po 50 g./
os.), węgorz ( 20g/os), w cenie
30 zł/os.
- Wynajęcie opieki dla dzieci:
wycena indywidualna
- Animacje dla dzieci - wycena
indywidualna

dla obsługi pensjonatu
„Helena” za wspaniałą
atmosferę, cudowne wesele i
miły klimat…
Dziękujemy
Ania i Łukasz”

- Możliwość korzystania z bawialni dla
dzieci: bezpłatnie
- Wystrój sali weselnej w kwiaty i dekoracje,
oferujemy usługi współpracującej z nami
firmy dekoratorskiej, która spełni Państwa
marzenia o dopracowanej w każdym
szczególe, wyjątkowej oprawie uroczystości,
wycena indywidualna.
- Przejazd limuzyną do kościoła : wycena
indywidualna.
-Oprawa muzyczna: wycena indywidualna.

Atrakcje (dodatkowo płatne):
• Lot balonem dla Młodej Pary (2osoby) z szampanem
i koszem owoców
• Pokaz sztucznych ogni
• Puszczanie świetlnych lampionów
• Fontanna czekolady, fontanny alkoholowe
Jeśli chcieliby Państwo poznać szczegóły naszej oferty
zapraszamy na spotkanie w OW HELENA. Podczas spotkania
zaprezentujemy Państwu obiekt, omówimy wstępnie przebieg
przyjęcia i propozycje menu weselnego z uwzględnieniem
Państwa indywidualnych sugestii.

e-mail: biuro@owhelena.com.pl, tel.(87)4217333, 505 760 028

