
 

 

 

 

 

 

Natura Mazur Hotel & SPA Warchały  

Oferta weselna 

Ślub i wesele to jedne z  najważniejszych chwil w życiu. W urokliwie położonym Natura Mazur Hotel & SPA 

Warchały Młoda Para przeżyje niezapomniane chwile. Dołożymy wszelkich starań, by mieć pewność, że ten 

wyjątkowy dla Państwa dzień przebiegnie zgodnie z planem, zadbamy o wykwintne menu i profesjonalną obsługę.  

Mamy przyjemność przedstawić Państwu cztery pakiety weselne do wyboru. Jeśli są Państwo zainteresowani 

rozszerzeniem poniższych ofert prosimy o kontakt w celu stworzenia propozycji dopasowanej do Państwa 

indywidualnych potrzeb i preferencji. 

        

       PAKIET POEZJA 

Elegancki obiad weselny trwający około 3 godzin:  

 Tradycyjne powitanie chlebem i solą 

 Kieliszek wina musującego na powitanie 

 Wyborne, 5 kursowe menu według propozycji Szefa Kuchni  

 Napoje bezalkoholowe: kawa, herbata, woda, soki owocowe 

 Wynajem sali 

 Eleganckie nakrycie stołów oraz pokrowce na krzesła  

 Bezpłatny parking dla Gości weselnych 

Dodatkowo w cenie pakietu zapewniamy: 

 Degustację wybranego menu weselnego dla Młodej Pary 

 Apartament dla Młodej Pary w noc poślubną  

 Voucher na romantyczną kolację dla Dwojga w Restauracji Poezja Smaków w Pierwszą Rocznicę 

Ślubu 

 

Pakiet Poezja obowiązuje przy minimalnej ilości 50 osób. Cena za osobę: 200 PLN 

 

 

 



       PAKIET NATURA  

Uroczysty bankiet weselny planowany do 6 godzin. Oprócz wyśmienitego obiadu serwowanego, Goście 

będą mogli celebrować wspólne chwile przy ciepłych i zimnych przekąskach. 

 Tradycyjne powitanie chlebem i solą 

 Kieliszek wina musującego na powitanie 

 Wyborne, 4 kursowe menu według propozycji Szefa Kuchni   

 Bufet dań gorących i zimnych przekąsek 

 Napoje bezalkoholowe uzupełniane: kawa, herbata, woda, soki owocowe  

 Wynajem klimatyzowanej sali bankietowej z parkietem do tańczenia 50m2 

 Eleganckie nakrycie stołów oraz pokrowce na krzesła  

 Bezpłatny parking dla Gości weselnych 

Dodatkowo w cenie pakietu zapewniamy: 

 Degustację wybranego menu weselnego dla Młodej Pary 

 Apartament dla Młodej Pary w noc poślubną  

 Voucher na romantyczną kolację dla Dwojga w Restauracji Poezja Smaków w Pierwszą Rocznicę 

Ślubu 

 

Pakiet Poezja obowiązuje przy minimalnej ilości 70 osób. Cena za osobę: 285 PLN 

 

 

         PAKIET PASJA 

Uroczystość weselna do 12 godzin. Idealnie skomponowane menu serwowane i w formie bufetu, pozwoli 

na skosztowanie ciepłych i zimnych dań przez całe przyjęcie. 

 Tradycyjne powitanie chlebem i solą 

 Kieliszek wina musującego na powitanie 

 Wyborne, 4 kursowe menu według propozycji Szefa Kuchni   

 Bufet gorących dań i zimnych przekąsek, uzupełniany w czasie całej uroczystości  

 Napoje bezalkoholowe uzupełniane: kawa, herbata, woda, soki owocowe 

 Wynajem klimatyzowanej sali bankietowej z parkietem do tańczenia 50m2 

 Eleganckie nakrycie stołów oraz pokrowce na krzesła 

 Apartament dla Młodej Pary w dniu przyjęcia z przedłużonym pobytem do godz. 15:00 

 Śniadanie serwowane do pokoju Młodej Pary 

 Bezpłatny parking dla gości weselnych 

Dodatkowo w cenie pakietu zapewniamy: 

 Degustację wybranego menu weselnego dla Młodej Pary 

 Voucher na romantyczną kolację dla Dwojga w Restauracji Poezja Smaków w Pierwszą Rocznicę 

Ślubu 

 

Pakiet Pasja obowiązuje przy minimalnej ilości 100 osób. Cena za osobę: 370 PLN. 



PAKIET FINEZJA  

Uroczystość weselna do 12 godzin. Idealnie skomponowane menu serwowane i w formie bufetu, pozwoli 

na skosztowanie ciepłych i zimnych dań przez całe przyjęcie. Pakiet Finezja wzbogacony jest o alkohol 

uzupełniany na cały 12-godzinny czas trwania imprezy. 

 Tradycyjne powitanie chlebem i solą 

 Kieliszek wina musującego na powitanie 

 Wyborne, 5 kursowe menu według propozycji Szefa Kuchni 

 Napoje bezalkoholowe, uzupełniane: kawa, herbata, woda, soki owocowe, napoje gazowane 

 Bufet gorących dań i zimnych przekąsek, uzupełniany w czasie całej uroczystości  

 Alkohol wstawiony w stół: wino domowe czerwone i białe, wódka krajowa 0,5l  

 Wynajem klimatyzowanej sali z parkietem do tańczenia 50m2 

 Eleganckie nakrycie stołów oraz pokrowce na krzesła 

 Apartament dla Młodej Pary w dniu przyjęcia z przedłużonym pobytem do godz. 15:00 

 Śniadanie serwowane do pokoju Młodej Pary 

 Dwa pokoje Suite dla rodziców Państwa Młodych 

 Bezpłatny Parking dla Gości weselnych 

Dodatkowo w cenie pakietu zapewniamy: 

 Degustację wybranego menu weselnego dla Młodej Pary 

 Voucher na nocleg w Apartamencie oraz romantyczną kolację dla dwojga w Restauracji Poezja 

Smaków w Pierwszą Rocznicę Ślubu 

 

Pakiet Finezja obowiązuje przy minimalnej ilości 100 osób. Cena za osobę: 490 PLN. 

 

 

NAPOJE ALKOHOLOWE:  

Pakiet I (6 godzin) 

Alkohol wstawiony w stół: 

 Wino housowe białe  

 Wino housowe czerwone  

Cena pakietu: 60 PLN za osobę. Każda kolejna godzina w cenie 15 PLN za godzinę za osobę.  

 

Pakiet II (8 godzin) 

 Wino housowe białe  

 Wino housowe czerwone  

 Wódka krajowa czysta 0,5l  

Cena pakietu: 100 PLN za osobę. Każda kolejna godzina w cenie 25 PLN za godzinę za osobę. 

 



Pakiet III (12 godzin) 

 Wino housowe białe  

 Wino housowe czerwone  

 Wódka krajowa czysta 0,5l  

 Beczka piwa  

Cena pakietu: 180 PLN za osobę.  

 

OPCJE DODATKOWE:  

 Zakwaterowanie dla Gości: wycena indywidualna, uzależniona od sezonowości i ilości Gości 

 Profesjonalny barman na wyłączność: 300 PLN 

 Poprawiny w formie bufetu: 90 PLN 

 Tort weselny z hotelowej cukierni: 120 PLN za kilogram, smak oraz kształt do ustalenia 

 Prosiak pieczony, faszerowany 30 PLN za osobę  

 Bufet wiejski: polska kuchnia w tradycyjnych smakach: 45 PLN za osobę 

 Stacje gastronomiczne live cooking (np. orientalna, sushi, staropolska, włoska, naleśnikowa): 

wycena indywidualna 

 Menu dla obsługi weselnej: w cenie 50% wartości wybranego menu 

 Menu dla dzieci do lat 4: bezpłatnie, dla dzieci w wieku 5-12 lat z 25% rabatem 

 Wynajęcie opieki dla dzieci: wycena indywidualna 

 Możliwość korzystania z bawialni dla dzieci: bezpłatnie 

 Transport, dekoracje kwiatowe, oświetlenie i oprawa muzyczna: wycena indywidualna. 

 

Jeśli chcieliby Państwo poznać szczegóły naszej oferty zapraszamy na spotkanie w hotelu. Podczas 

spotkania zaprezentujemy  Państwu hotel, omówimy wstępnie przebieg przyjęcia i propozycje menu 

weselnego z uwzględnieniem Państwa indywidualnych sugestii.  

 

Kontakt: 

 e-mail: konferencje@naturamazur.pl 

 Karolina Daniluk, T: + 48 89 642 66 23  

 Wiktor Tumiński,  T. +48 89 642 66 17 


