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WESELNA
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Dwór

Niemierzyce

Mamy już wieloletnie
doświadczenie w organizacji
przyjęć ślubnych, do których
podchodzimy z ogromną
dokładnością i
zaangażowaniem, tak, aby
mogli Państwo beztrosko
cieszyć się czasem spędzonym
w gronie bliskich i przyjaciół w
najważniejszym dniu swojego
życia.

667-213-251
61-44-72-102

Niemierzyce 6
62-066 Granowo

dworniemierzyce@interia.pl

www.dworniemierzyce.com.pl

 



KLIMATYZOWANA
ELEGANCKA SALA

BANKIETOWA O
POWIERZCHNI

200M2

 
CEREMONIA ZAŚLUBIN

W PLENERZE
 
 Oferujemy Państwu
możliwość powiedzenia
sakramentalnego „tak ‘’ przed
urzędnikiem stanu cywilnego
na terenie Dworku.
 
Koszt przygotowania
ceremonii (tj. ustawienie
krzeseł, żywe kwiaty, dywan)
wynosi 1000,00 zł
 
Po ceremonii zaślubin
wychodzimy do Państwa z
propozycją przywitania i
podjęcia przybyłych Gości w
Parku drobnym
poczęstunkiem.
 
Cena 45,00 zł/osobę zawiera
- poczęstunek w formie
koreczków i tartinek
- napoje bezalkoholowe
- toast winem musującym

W PODKOWĘ  do 92 osób

BANKIETOWE  do 75 osób

RÓWNOLEGŁE do 110 osób

 
USTAWIENIE SALI

 

 

 

 
POKOJE 

 
Każda Młoda Para, którą
będziemy mieli przyjemność
gościć w naszym Dworze
otrzyma od nas w prezencie
nocleg w urokliwym
apartamencie. Do dyspozycji
Gości zostawiamy
pozostałych 8 pokoi.
 
Pokój 2 osobowy -180,00 zł
Apartament  - 220,00 zł
Dostawka - 80,00 zł
Dzieci śpiące z rodzicami
gratis
W cenę noclegu wliczone jest
śniadanie



 
Zapewniamy
kompleksowym wystrojem
sali (dekoracje stołów,
kwiaty, świece itp.
kolorystyka do ustalenia.)
 
Jesteśmy otwarci na
Państwa sugestie!
 
Cena wystroju
podstawowego zaczyna się
od 500 zł.
 
Oferujemy również
eleganckie pokrowce na
krzesła wraz z kokardą w
kolorze wybranym przez
Parę Młodą w cenie
7,00 zł/szt. W cenę
wliczone są już pokrowce
dla Pary Młodej oraz
Rodziców.

DEKORACJE
 



Cena menu weselnego zawiera
 

Toast winem musującym
Wykwintny obiad

Napoje gazowane (dodatkowo płatne)
Soki 100% i woda mineralna (bez ograniczeń)

Deser
 Stół kawowo - owocowy

Zimny bufet
Kolacja I
Kolacja II

 
Dodatkowo proponujemy:

Danie serwowane przez Szefa Kuchni:
Udziec wieprzowy z ziemniakami i kapustą 70,00 zł/kg

Pierś z indyka podprawiana miodem i koniakiem 70,00 zł/kg
Indyk w całości 70,00 zł/kg

 
ZNIŻKI

Dzieci do lat 3 - menu nieodpłatne
Dzieci od 3 do 10 lat – 50% upustu od ceny menu

weselnego
Osoby techniczne (kamerzysta, fotograf,

orkiestra) - 50% upustu od ceny menu weselnego

WARIANTY MENU
 

I ZESTAW 
200,00 zł/osoby

 
II ZESTAW

220,00 zł/osoby
 

III ZESTAW
250,00 zł/osoby



KĄCIK WIEJSKI
 

specjalna atrakcja dla
Gości, dzięki której mają
możliwość spróbowania
wielu swojskich, lokalnych
przysmaków.
 
Koszt 30,00 zł/osoby
 

SŁODKI BUFET
 

Fontanna czekoladowa z
dodatkami - 800,00 zł
 
Specjalnie dla Państwa
możemy przygotować
kącik dla smakoszy łakoci.
Kolorowe muffinki,
landrynki, czekoladki,
ciasteczka sprawią, że
każdy Gość poczuje się
przez chwilę jak dziecko.

 
POPRAWINY

 
Poprawiny w formie
tradycyjnej to koszt 
60,00 zł/osoby
 
Możemy również
zorganizować poprawiny
przy ognisku, połączone z
grillowaniem 
ok. 80,00 zł/osoby
 
Dodatkowo na życzenie
Państwa możemy
zorganizować pokaz
sztucznych ogni



 
OPŁATY DODATKOWE

W przypadku, gdy zespół muzyczny bądź DJ nie uiszcza opłaty Zaiks pobieramy na
poczet ów opłaty kwotę 150,00 zł

Alkohol
Opłata koncesyjna 300,00 zł (nie pobieramy już dodatkowej opłaty tzw. „korkowego”)

 Alkohol w coolerach – 300,00 zł zapewniamy, że nasza obsługa dopilnuje, aby
alkohol był odpowiednio schłodzony przez całą noc w gustownych pojemnikach

Dodatkowa obsługa 300,00 zł
 

WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Rezerwację uznajemy za potwierdzoną po podpisaniu umowy i wpłaceniu

zaliczki 2000,00 zł
2. Na 21 dni przed imprezą należy wpłacić kolejną zaliczkę w wysokości 40%
szacunkowych kosztów. Pozostała część należności płatna dzień po weselu

gotówką lub przelewem.
Nasz numer konta:

Posiadacz rachunku Dwór Niemierzyce
Nazwa Banku PKO Bank Polski S.A.

Numer konta 44 1020 4144 0000 6102 0140 5794


