
 Wesele w Czterech Porach Roku
Willa położona jest w zacisznym miejscu z widokiem na 
Tatry Zachodnie. Obiekt znajduje się na działce o 
powierzchni 3500m2, z dużym ogrodem pełnym kwiatów, 
z widokiem na Tatry.

Niezapomniane widoki, cisza, spokój 

a zarazem wszędzie blisko. 

Organizując przyjęcie weselne, staramy się podejść
indywidualnie do każdego klienta.

Istnieje możliwość organizacji samego przyjęcia weselnego 
(dotyczy najczęściej klientów miejscowych), jak i całego 
pakietu to jest 1 lub więcej noclegów, przyjęcia weselnego 
poprawin, śniadań, obiadów, kolacji, całej pozostałej 
oprawy, wszystko w jednym obiekcie.

Zlecając nam organizacje przyjęcia możesz poczuć się na 
nim jak swój gość, wszystkie kwestie związane z 
organizacją , my bierzemy na siebie.

Istnieje możliwość organizacji przyjęcia weselnego

typowo w sali, w grillu lub warianty łączone.

Posiadamy dwie sale i dwa grille:

• Karczma  Regionalna do 160 osób,

• Sala główna z drink-barem do 70 osób. 

• Grill Regionalny Duży (Szałas) do 150 osób

• Grill Regionalny Mały do 50 osób 



Organizujemy śluby:

• Kościelne  (np. Św. Kazimierza w Kościelisku, 
Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na 
Krzeptówkach)

• Cywilne w urzędach, górach lub u nas na obiekcie
 w jeden z sal, w ogrodzie pełnym kwiatów na tle 
panoramy Tatr (organizujemy całą uroczystość)

• Za pośrednictwem Celebranta

Szczęśliwa para młoda, piękna sala weselna, tryskający 
energią wodzirej i idealnie skomponowane menu,           
oto najważniejsze elementy wesela. Idealnie zgrane, 
sprawiają, że przyjęcie pozostanie na długie lata w pamięci
twoich gości.

ORGANIZUJEMY WESELA 

BEZ UKRYTYCH DODATKOWYCH KOSZTÓW OD A DO Z!

Załączniki:

Pakiety weselne

Oprawa weselna

Menu weselne 

Pakiery weselne grill

Pakiety poprawinowe grill

Przykładowe warianty weselne:

• przyjazd gości, wesele, nocleg, śniadanie
• przyjazd gości, jakiś poczęstunek, wesele, nocleg, 

śniadanie i obiad
• jw. poprawiny, najczęściej w regionalnym szałasie 

grillowym + drugi nocleg i śniadanie
• przyjazd gości dzień wcześniej, kolacja w formie 

posiadaczów, nocleg, śniadanie, wesele, nocleg, 
śniadanie i wyjazd gości lub dodatkowo poprawiny 
itd.

• każdy inny wariant zaproponowany przez klienta. 
Dla gości często organizujemy cały dodatkowy 
pobyt z atrakcjami.

• Jeżeli pogoda odpisze to całą oprawę czyli: 
przywitanie, toast, życzenia, pierwszy taniec oraz 
sesję zdjęciową, możemy zorganizować w ogrodzie
z widokiem na Tatry . 

http://www.czteryporyroku.pl/karczma/wesela/pakiety-weselne
http://www.czteryporyroku.pl/karczma/przyjecia-bankiety-eventy/imprezy-w-regionalym-grillu
http://www.czteryporyroku.pl/sites/default/files/ofertypdf/pakiety_wesele_w_grillu_nowe_od_09_2018.pdf
http://www.czteryporyroku.pl/karczma/wesela/menu-weselne
http://www.czteryporyroku.pl/karczma/wesela/oprawa-wesela


Oferujemy 
• Noclegi   
• Śniadania 
• Śniadanie po weselne – poprawinowe
• Poczęstunek przed weselny
• Inne świadczenia żywieniowe

Ślub
• kościelny 
• cywilny w urzędzie, plenerze, ogrodzie
• z celebrantem 
• Błogosławieństwo /przygotowanie/

Muzykę
• Góralską
• Show Góralski
• DJ
• Zespół muzyczny

Transport
• z lotniska 
• do kościoła, urzędu
• noc po weselna

Posiadamy samochody do ślubu
• BMW 430i / cabrio / biały
• BMW X4 / biały /
• WV Garbus / czerwony /

Dekoracja sali + dekoracja obejścia
• Nakładki na krzesła
• Napisy LED  - wypożyczenie
• kwiaty na stoły
• kwiaty dla nowożeńców

Kamerzystę + Fotografa

• Magiczne lustro - Fotolustro NOWOŚĆ

Alkohol 
Ciasta / Paczki / Tort Weselny 
Chłopskie Jadło 
Chleb weselny na wejście
 
inne

• Opieka nad dziećmi
• Animatorka do dzieci
• Fryzjer, Kosmetyczka
• Fryzjer męski, brody



Zajmiemy się organizacją Państwa Wesela od A do Z - bez ukrytych kosztów. 

Zlecając nam przygotowanie uroczystości chcemy 
aby na swoim Ślubie i Weselu
czuli się Państwo jak goście. 

Przyjmując rezerwacje dajemy gwarancję niezmienności cen.

Podstawą rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 2 000 zł.

Chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami

Recepcja: 18 20 70 207, 608 401 704 e-mail: rezerwacja@czteryporyroku.pl 

Willa „Cztery Pory Roku”  | ul. Królewska 41, 34-511 Kościelisko – Zakopane
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