Oprawa Weselna: czyli to co potrzebne aby dobrze zorganizować uroczystość.
Noclegi
Willa Cztery Pory Roku , posiadamy 33 pokoje - 112 miejsc, w tym 6 pok: 2 os, 10 pok: 3 os., 12 pok: 4 os., 2 pok: 5 os., 3 pok: 5
os. typ. Studio.
Apartamenty Widokowe, ul. Mocarnych Boczna 3 - 12 szt. - 50 miejsc noclegowych – www.zakopaneapartamenty.org
Apartamenty & SPA, 200m od Willi – 9szt./ 40 miejsc noclegowych – www.apartamentyspazakopane.pl
(Willa pokoje typ. pensjonatowy, komfortowe łazienki z suszarką do włosów, ręczniczki 50x100, mydelko, szamponik, ręcznik kąpielowy
– dopłata 5 zł)
Pokoje ( dwie lub wicej dób) 2 osobowe ( 90 zł/osoba ), pokoje 3 osobowe ( 85 zł/osoba ) pokoje 4 – 5 osobowe ( 80 zł/osoba ).
Jedna doba + 15 zł, woda mineralna do pokoju + 5 zł, kawa i herbata + 3 zł.
Noclegi – część noclegowa na wyłączność przy rezerwacji 2-3 doby – 6 000 zł / doba
1/2 części noclegowej na wyłączność przy rezerwacji 2-3 doby 3 500 zł.
Rezerwacja na jedną dobe +1 000 zł
Apartamenty ( według cennika - ustaleń )

Noclegi lipiec, sierpień +20% - możliwość do ustalenia z recepcją
Zamknięcie listy do 14 dni przed weselem (Obiekt może zmienić numer pokoju po zamknięciu listy rozlokowania gości.)
Klient płaci za zdeklarowaną ilość. | Taksa klimatyczna 2,0 zł za dzień od osoby. | Doba hotelowa trwa do godz. 10:00 w dniu
wyjazdu zaczyna się - kwestia podlega ustaleniom | przedłużenie doby hotelowej do 12:00 + 20 zł osoba | powyżej 12:00 opłata jak
za kolejną dobę. Celem rezerwacji noclegów jest na 6 miesięcy przed terminem przyjęcia, wpłata bezzwrotnego zadatku 2 000 zł.

Śniadania urozmaicone w formie bufetu szwedzkiego
typowe hotelowe w godzinach od 8:00 do 10:00 w cenie: 36 zł/od osoby dorosłej, 20 zł/ dzieci do lat 10
bufet szwedzki – urozmaicony.

Śniadanie poweselne – poprawinowe
Oferujemy uroczyste śniadania po weselne - poprawionowe w formie bufetu szwedzkiego.
w godzinach od 9:00 do 12:00 w cenie: 42 zł/od osoby dorosłej, 30 zł/ dzieci do lat 10

Inne świadczenia żywieniowe
np. kolacja piątek, 18:00-22:00 cena: 40 - 60 zł / od osoby / zależne od opcji
typowy obiad lub obiadokolacja, od 15:00 do 18:00 cena: 45 zł / od osoby
typowa kolacja, 18:00-19:00, cena: 35 zł / od osoby
inne opcje Grilla – załącznik pakiety poprawinowe grill

Poczęstunek przedweselny
To pierwsze spotkanie w gronie rodziny na którym Państwa goście się integrują, wstępnie zaspokoją głód oraz pragnienie.
Poczęstunek przed weselny ok. 2 godziny Kawa, herbata, soki, woda z cytryną, ciasto domowe / drożdżówka lub szarlotka,
ciasteczka konferencyjne. cena do 50 os. - 700 zł | do 70 os. - 800 zł | do 100 os. - 1000 zł | powyżej 100 os. - 1200 zł

Istnieje możliwość zorganizowania transportu dla Pary Młodej oraz Gości Weselnych.
Transport z lotniska
Kraków – Balice: do 4 osób 500 zł | do 8 osób: 600 zł | do 15 osób: 1100 zł | do 50 osób 1700 zł
Katowice - Pyrzowice : +300 zł Autokar +500 zł |

Transport do kościoła, urzędu MŁODZI
Lando – powóz dwa konie: 900 zł
Bryczka, dwa konie - 800 zł
Bryczka, jeden koń - 700 zł

Auto z kierowcą do 3 godzin, do 50km:
Czerwony Garbus - cena 700 zł do 30lm
BMW 430i / biały, kabriolet / - 1000 PLN do 100 km
BMW X4 / biały/ - 1000 PLN do 100 km
W cenie zawarta dekoracja samochodu.

Transport do kościoła, urzędu, po weselu - GOŚCIE
Ofertujemy transport gości weselnych do kościoła, urzędu, w czasie trwania uroczystości weselnej
oraz w nocy. Posiadamy dwa busy do 8 osób.
Lando, samochód, bryczka jw.
Bus – cena: do ustalenia, od odległości
Fasiong 8-10 osób – cena: 900 zł
Wożenie gości – bus 8 osób – cała noc:
do 100km - 700 zł, do 200km - 1000 zł

Opieka nad dziećmi
Cena: do 6 godzin: 400 zł | powyżej 70 zł / godzina

Animatorka do dzieci
(gry, zabawy, konkursy, flamastry, malowanki, zabawki)
Cena: od 600 zł do 1500 zł, zależnie od opcji, około 5 godzin

Preferowane Kościoły
Parafia św. Kazimierza Kościelisko - +48 18 207-07-26, parafia@koscielisko.wiara.org.pl
Sanktuarium fatimskie na Krzeptówkach - tel: + 48 18 20 66 420 e-mail: kustosz@smbf.pl, sekretariat@smbf.pl
Urząd Gminy Kościelisko - tel: +48 18 20 79 100 ul. Strzelców Podhalańskich 44
Urząd Miasta Zakopane - tel: +48 18 20 204 00 ul T. Kościuszki 13
Sprawy - formalności kościelne i urzędowe w gestii młodych.

Ślub Cywilny
Istnieje możliwość zorganizowania uroczystości zaślubin typowo w urzędzie stanu cywilnego,
lub na terenie naszego obiektu w plenerze ( w ogrodzie pełnym kwiatów, z przepięknym widokiem na Tatry), w stylowej karczmie
lub sali (wyjściem na ogród i widokiem na Tatry).
Organizacja ślubu na sali w Willi lub w ogrodzie, w zależności od pogody + dekoracja: 900 zł
Nagłośnienie: 150 zł

Błogosławieństwo
Istnieje możliwość zorganizowania błogosławieństwa oficjalnego lub kameralnego np. w pokoju.
W przypadku organizacji błogosławieństwa przez nas: koszt wynajęcia sali + atrybutów oraz przygotowanie: 100 zł

Muzyka – Górale
Muzyka góralska która nada uroczystości góralskiego akcentu będzie wyjątkowa i niezapomnianą
oprawą dla Państwa Młodych oraz Gości Weselnych.
Kapela góralska - na wejście + oprawa do kościoła + przywitanie młodych + grają do obiadu– 3 godziny: 1100 zł ( 4 osoby)
lub 900 zł ( 3 osoby)

Show Góralski
trwa ok. 1,5 godziny, muzyka, taniec – 1200 zł

DJ - POLECAMY - Jacek Marszalek
(wybór w gestii mlodych)
tel: +48 660 716 155
Skład muzyczny polecany i sprawdzony przez nas oraz naszych klientów.
W bazie ponad 40 tysięcy utworów, w cenie oprawa ślubu cywilnego w sali lub plenerze.
Gwarantujemy dobrą zabawę, światła, nagłośnienie w cenie, powołać się na Cztery Pory Roku .
DJ Wesele - 1os: 2 400 zł | DJ + Wodzirej wesele: 3 200 zł | DJ + Wodzirej Wesele + poprawiny: 3 800 zł
Ciężki dym- 2x set- 700 zł

Kamerzysta + Fotograf - POLECAMY
(wybór w gestii mlodych)
Michał Fornalski
Polecany i sprawdzony przez nas i naszych weselników fotograf oraz kamerzysta.
Szeroki zakres fotografowania, kamerowania – w ofercie zdjęcia oraz filmy z drona.
tel: +48 696 388 885
www.mmpstudio.pl
kontakt@mmpstudio.pl
Cena – ustalać indywidualnie

Magiczne lustro - Fotolustro NOWOŚĆ
Prawdziwy tegoroczny HIT przyjęć weselnych!
Fotolustro jest nowoczesną wersją fotobudki.
Urządzenie wyposażone jest w kolorowe animacje oraz ekran dotykowy, który umożliwia podpisanie zdjęcia przed wydrukiem.
Zaczarowane zwierciadło wchodzi bezpośrednio w interakcje z użytkownikami – motywując do pozowania i komplementując.
Zdjęcia drukowane są od razu więc każdy może zabrać je ze sobą do domu, co jest fenomenalną pamiątką.
Wydruki można również spersonalizować wstawiając własne logo.
w cenie zdjęcia bez limitu, stojak z gadżetami, dowolny układ zdjęć, dowolne animacje, asystent,
zapis zdjęć na płycie cd/dvd, foto album, słupki rozgraniczające
2h - 1099 zł | 3h - 1199 zł | 4h – 1399 zł

Ścianka LED
150 zł

Napisy LED - wypożyczenie
LOVE – 250 zł | SERCA – 150 zł
LOVE + SERCA – 300 zł
w pakiecie All-inclusive - GRATIS

Ciasta
Pieczemy sami ciasta typowo weselne lub w gestii młodych.
1 kg: 45 zł, babeczki: 6 zł / sztuka
w pakiecie All-inclusive – GRATIS
Słodki stół (desery w szkle): galaretki owocowe, tiramisu, oreo, monte, panna cotta z owocami: 7 zł/szt (deser)

Paczki
około 60 dkg ciasta na paczkę + opakowania w gestii młodych

Tort
Zamawiany przez nas 70 zł / kg lub inna cukiernia np. Samanta (tel.: 696 453 487) w gestii młodych.

Chłopskie Jadło
Typowe Regionalne produkty.
W skład bufetu wchodzi:
szynka wiejska w całości pieczona, golonka,żeberka, podgardle, kiełbasa wiejska w pętkach, mięsa pieczone,
boczek,pasztet,chleb wiejski,smalec domowy, masło wiejskie,pieczywo swojskie dwa rodzaje,
ogórki kiszone lub małosolne, konserwowana papryka, oscypki,bryndza.
do 80 osób – 1 000 zł | powyżej 80 osób – 1300 zł

Dekoracja sali + dekoracja obejścia
Dekoracja obejścia / nad wejściem głównym lub wejściem do sali / na bramie wjazdowej / wkoło grilla / sztaluga
Dekoracja Sali / standardowy wystrój obrusy / serwetki / świeczniki / falbsny / bufety
Dodatkowe akcesoria / falbany / dekoracja miejsca za młodymi / dodatkowe stoły / różnorodne ułożenie atrybutów od młodych,
zmiana wystroju i dekoracji sali / dekoracja grilla – dekoracjami z wesela
Istnieje możliwość innych wariantow dekoracji cena do ustalenia.

Nakładki na krzesła
10 zł / osoba
w pakiecie All-inclusive GRATIS

Kolorystyka
Obrusy – białe, ecru bordowe, piaskowe
Serwetki, Nakładki – białe, ecru, łososiowe, bordowe, szafirowe.
Góralskie – serwetki lub bieżniki (zielone, czerwone, żółte, białe) Świece – białe, écru
Pozostała kolorystyka w gestii młodych

Kwiaty na stoły
Preferujemy kwiaciarnie Szarotka w Kościelisku
tel: +48 603 681 603

Kwiaty młodzi
Preferujemy kwiaciarnie Szarotka w Kościelisku
tel: +48 603 681 603

Fryzjer, Kosmetyczka
Klient organizuje sam, powołać się na Cztery Pory Roku
Studio Fryzur Ekspert, Zakopane ul. Zborowskiego 4a
tel: +48 18 20 62 797 lub +48 600 454 575

Fryzjer męski, brody
Klient organizuje sam, powołać się na Cztery Pory Roku
BARBER SHOP, 34-512 Witów 187
tel.: 501 458 198 lub 18 20 71 848

Chleb weselny na wejście
Jeżeli nie uwzględnia pakiet to cena 70 zł

Alkohol
W przypadku gdy napoje alkoholowe dostarczają Państwo Młodzi,
biorą oni odpowiedzialność za jakość i legalność dostarczonego alkoholu.

–
–

Jeżeli alkohol zapewnia obiekt to są dwie opcje:
OPCJA I: alkohol bez limitu, cena uzależniona od pakietu
OPCJA II: alkohol na sztuki : cena hurtowa+ 8 sł/sztuka
Jeżeli allkohol w gestii mlodych, korkowe – 6zł/os,
zmrożenie 50 zł.
Jeżeli uwzględnia pakiet to w cenie – bez limitu

Szampan
Szampan na przywitanie młodych, jeżeli nie uwzględnia pakiet – 30 zł butelka

Piwo
może być lane z nalewaka z baru, serwujemy Żywiec – 9 zł – 0,5 l
Możemy wstawić roll-bar: beczka ok. 65 sztuk – 450 zł

inne
mycie samochodu z zewnątrz: 30 zł
odkurzanie: 20 zł

Poprawiny
Preferujemy w grillu: ZAŁĄCZNIK PAKIETY GRILOWE

Rezerwacja imprezy
Na 14 dni przed weselem zamykamy ustalenia, ilościowe, jakościowe, klient płaci za to co ustalone.
Opłata rezerwacyjna – zadatek, jak i wpłaty, rozliczenia nie podlegają zwrotowi.
Rezerwacja sali: 2 000 zł w momencie rezerwacji.
Rezeracja noclegów: 2 000 zł/na pół roku przed imprezą.

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

