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POWIEDZ "TAK" W

DWORZE KONSTANCIN

Jeśli marzysz o wyjątkowym ślubie oraz weselu w Konstancinie-

Jeziornie to jesteś we właściwym miejscu. Powierz nam

organizację najwaz

̇

niejszego dnia w Twoim z

̇

yciu. 



ŚLUB W
DWORZE

Dwór Konstancin to

miejsce, w którym

moz

̇

ecie spełnić swoje

marzenia o weselu

idealnym. Połoz

̇

ony w

sercu Chojnickiego Parku

Krajobrazowego. Piękne 

i klasycznie urządzone

wnętrza sali pozwalają na

przygotowanie przyjęcia

weselnego do 100 osób.



WESELE W DWORZE

Menu weselne z pewnością zadowoli wszystkich gości,

sprawiając, z

̇

e potrawy będą znikać z talerzy. W swojej ofercie

posiadamy szeroki wybór dań kuchni staropolskiej, ale takz

̇

e

międzynarodowej, które przygotowywane z pasją przez naszego

szefa kuchni, zachwycają nie tylko aromatem 

i niepowtarzalnym smakiem, ale takz

̇

e wyjątkowym sposobem

podania.



OFERTA 

Wyjątkowe otoczenie i magiczna

atmosfera to właśnie charakteryzuje

Dwór Konstancin. Wesele w tym

miejscu z pewnością pozwoli

przygotować Wam przyjęcie na

najwyz

̇

szym poziomie, które na długie

lata pozostanie w pamięci wszystkich

zaproszonych gości.

Parom Młodym pozostawiamy takz

̇

e

moz

̇

liwość indywidualnego

rozmieszczenia stołów i usadzenia

osób, według własnych oczekiwań,

zarówno przy prostokątnych, jak i przy

okrągłych stołach.

Dwór Konstancin oferuje takz

̇

e

klimatyczne zaplecze hotelowe. 

W komfortowych pokojach z

przepięknym widokiem na las i ogród,

moz

̇

liwe jest zapewnienie noclegu dla

45 osób.



OFERTA 

Wesele w plenerze to znakomite

rozwiązanie, które zapewni niebanalną
uroczystość, zapamiętaną na lata.

W naszym ogrodzie kompleksowo razem 

z dekoracją przygotujemy całą scenerię.

Napisy świetlne, mini bary, bufety

słodkie, animacje dla dzieci oraz pokazy

fajerwerków. Lista jest długa.

Współpracujemy z wieloma firmami,

aby ułatwić organizację atrakcji

weselnych. 

Dobrze dopasowane dekoracje

balonowe dodadzą elegancji kaz

̇

demu

przyjęciu i uczynią je wyjątkowym.

Kaz

̇

dy wystrój dopasowujemy do

okoliczności i Twojej wizji na miejscu,

bez potrzeby wynajmowania firmy

dekoratorskiej. 



 OFERTA
EKONOMIC

 

Obiad weselny 280 zł za osobę 

Dzieci do lat 4 gratis

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat - 50% ceny

Cena zawiera:

Wynajęcie sali bankietowej 

Toast powitalny dla Gości weselnych

4 przystawki do wyboru

2 sałatki 

I danie - Zupa ( jedna do wyboru)

II danie ( jedno do wyboru ) 

III danie gorące ( jedno do wyboru )

Specjalne menu dziecięce 

Bufet słodki w tym ciasta i owoce

Bufet z napojami gorącymi :  kawa, herbata

Napoje zimne : woda gazowana i niegazowana , dwa rodzaje

soku owocowego 

Dodatkowo płatne :

Poszerzenie menu 

Napoje gazowane 

Alkohol



 OFERTA COMFORT
 
 

Przyjęcie weselne 380 zł za osobę

Dzieci do lat 4 gratis

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat - 50% ceny

Cena zawiera:

Wynajęcie sali bankietowej 

Toast powitalny dla Gości weselnych

Wykwintne menu

5 przystawki do wyboru

3 sałatki 

I danie - Zupa ( dwie do wyboru)

II danie ( dwa do wyboru ) 

III danie gorące ( jedno do wyboru )

iv zupa zakończeniowa

Specjalne menu dziecięce 

Bufet słodki w tym ciasta i owoce

Bufet z napojami gorącymi : kawa, herbata

Napoje zimne : woda gazowana i niegazowana , dwa rodzaje

soku owocowego 

Dodatkowo płatne :

Poszerzenie menu 

Napoje gazowane 

Alkohol



 OFERTA PREMIUM
 

Przyjęcie weselne o podwyz

̇

szonym standardzie 460 zł za osobę 

Dzieci do lat 4 gratis

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat - 50% ceny

Cena zawiera:

Wynajęcie sali bankietowej 

Toast powitalny dla Gości weselnych

Wykwintne  menu

6 przystawki do wyboru

3 sałatki 

I danie - Zupa ( dwie do wyboru)

II danie ( dwa do wyboru ) 

III danie gorące ( jedno do wyboru )

IV Danie gorące ( jedno do wyboru )

V zupa zakończeniowa

Specjalne menu dziecięce 

Bufet słodki w tym ciasta, owoce + desery premium

Bufet z napojami gorącymi : kawa, herbata

Napoje zimne : woda gazowana i niegazowana , dwa rodzaje

soku owocowego 

Dodatkowo płatne :

Poszerzenie menu 

Napoje gazowane 

Alkohol



ul. Od Lasu 23, 05-510 Konstancin-Jeziorna 

Tel: 22 754 72 72 

E-mail: recepcja@dworkonstancin.pl


