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Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy
„MORSKO PLUS” ma przyjemność zaproponować
zorganizowanie
WESELNEGO w

wymarzonego

PRZYJECIA

jednym z najbardziej uroczych zakątków Polski,

położonego w samym sercu Jurajskiego Parku Krajobrazowego na
obszarze Jury Krakowsko – Częstochowskiej w scenerii ruin XIV –
wiecznego Zamku „ Bąkowiec” na Szlaku Orlich Gniazd.
Z daleka od wielkomiejskiego zgiełku, wśród niezapomnianych
widoków białych wapiennych skał kontrastujących z soczystą zielenią o
rzadko spotykanej roślinności – nie można oprzeć się kojącemu
wpływowi jurajskiego klimatu.

Do Państwa dyspozycji oddajemy eleganckie sale restauracyjne,
salę taneczną, przytulny i kameralny Pub Jurajski . Wszystkie sale są
klimatyzowane.
Sale dekorujemy żywymi kwiatami, świecznikami, kolor świec
jak i serwet jest do wyboru przez Parę Młodą. Stoły dekorowane są
tiulami, obrusami i elegancką zastawą stołową .

Dysponujemy również w swojej ofercie stołami okrągłymi, przy
których możemy usadzić do 13 osób. Posiadamy również pokrowce na
krzesła.

Podczas przyjęcia możemy zorganizować „ Chłopskie Jadło” bufet szwedzki w rustykalnym stylu z wyrobami regionalnymi,
w skład którego wchodzą: wędliny swojskie, mięsa pieczone, kiełbasy
wiejskie, pasztety, salcesony, smalec wiejski, ryby wędzone, deska
serów pleśniowych, pieczywo wieloziarniste, ciepłe dania w
podgrzewaczu: żurek, bigos, dodatki które urozmaici Państwa
przyjęcie weselne.

Możemy również przygotować na tarasie dla Gości Weselnych
grilla z wyśmienitym menu oraz rollbar z piwem,
Podczas przyjęcia weselnego serwujemy potrawy regionalne jak i
europejskie, które zadowolą każdego Gościa. Menu na przyjęcie
weselne uzgadniamy z każdą Parą indywidualnie.

Specjalnie dla Pary Młodej udostępniamy teren wokół Ruin X IV
wiecznego Zamku Bąkowiec na sesje fotograficzną.

Młoda Para w prezencie od Ośrodka otrzymuje Apartament Małżeński
na noc poślubną z możliwością przedłużenia pobytu. Na pozostałe noce
udzielamy korzystnych rabatów.

Ośrodek Rekreacyjny „Morsko Plus” dysponuje bazą noclegową dla
Gości Weselnych – 20% rabatu.
Ilość

Cena

miejsca
noclegowe

Domek lux
"BRDA" standard plus

3
5

220 zł
180 zł

4
4

12
20

"BRDA" standard
4-osobowy lux
1-osobowy lux
2-osobowy lux
3-osobowy lux
apartament z wanną

7
4
2
10
7
1

140 zł
250 zł
160 zł
190 zł
220 zł
280 zł

4
4
1
2
3
2

28
16
2
20
21
2

apartament gabinetowy

1

300 zł

2

2

apartament rodzinny
apartament japoński
apartament afrykański
apartament angielski

2
1
1
1

310 zł
330 zł
400 zł
400 zł

2
2
2
2

Nazwa

l. m.
noclegowych

4
2
2
2
133 osób

W domkach oraz pokojach istnieje możliwość zrobienia dostawki.

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy MORSKO PLUS
zapewnia na życzenie MŁODEJ PARY samochód weselny marki
MERCEDES – GRATIS !!!
Parze Młodej oferujemy również bryczkę zaprzęgniętą w dwa
siwe konie, udekorowaną kwiatami – GRATIS !!!
Ceremoniał przywitania Pary Młodej w holu hotelu przed
przyjęciem weselnym .
Witamy tradycyjnie chlebem i solą oraz kieliszkiem wódki.

CHLEBEK – gratis !!!
SZAMPAN – gratis !!!
CZAS TRWANIA PRZYJĘCIA – do ostatniego gościa !!!
Apartament małżeński z Jacuzzi – gratis !!!
Samochód weselny marki MERCEDES – gratis !!!
Bryczka z zaprzęgiem w scenerii ZAMKU BĄKOWIEC – gratis
Dzieci do 4 lat – gratis !!!
Dzieci do 12 lat – 50 % ceny
Obsługa – 50 % ceny
Zapraszamy do Ośrodka Rekreacyjnego MORSKO PLUS w celu
omówienia szczegółów przyjęcia weselnego.

Z poważaniem
Dział Marketingu

Konsultanci weselni:
• Sylwia Kycia
• Ewa Hutnik

