weselna
O f e r t A

Przyjęcie weselne
w Hotelu Silvia Gold
i Restauracji Minibrowar Majer
Serdecznie zapraszamy do organizacji przyjęcia weselnego w eleganckiej
i miłej atmosferze Hotelu Silvia Gold w Gliwicach i przytulnych wnętrzach
Minibrowaru Majer. Dzięki naszemu doświadczeniu pomożemy Państwu
w organizacji kameralnego obiadu weselnego, jak i wystawnego przyjęcia.
Każda uroczystość jest dla nas wyjątkowa, dlatego menu ustalamy
indywidualnie, by sprostać Państwa wszelkim oczekiwaniom.
Z chęcią podzielimy się pomysłami na uatrakcyjnienie przyjęcia.
Współpracujemy z wieloma sprawdzonymi firmami z branży weselnej
świadczącymi różnorakie usługi i proponującymi oryginalne rozwiązania.

SALE WESELNE:

BROWAR
Osobom szukających
niestandardowej sali weselnej
proponujemy przestronne
wnętrza restauracji
MiniBrowar Majer.
Organizujemy w niej przyjęcia
na minimum 110 osób.
Sala urządzona jest
w gustownym,
casualowym stylu.
Posiada antresolę oraz
przepięknie urządzone,
zadaszone tarasy.

SALE WESELNE:

MAJER
Gościom zainteresowanych
organizacją uroczystego
obiadu weselnego
proponujemy także salę
Majer.
Sala mieści się
we wnętrzach
zlokalizowanego
w hotelu Minibrowaru Majer.
Przytulna, w dużej mierze
przeszklona sala
jest idealnym
miejscem do organizacji
przyjęć liczących
do 30 osób.

SALE WESELNE:

VALENCIENNES
& DONCASTER
Jako alternatywę
oferujemy eleganckie
wnętrza
i przyjemną atmosferę sal
bankietowych
Valenciennes i Doncaster.
Elegancko urządzone,
utrzymane w nowoczesnym
klimacie pomieszczenia będą
wspaniałym miejscem na
organizację przyjęcia
dla 40 - 90 osób,
zasiadających
przy tradycyjnym wspólnym
stole weselnym lub przy
dziesięcioosobowych
okrągłych stołach
bankietowych.

W naszej ofercie
znajdziecie Państwo:
Konsultacje przedweselne oraz
fachową pomoc w przygotowaniach,
Wykwintne menu z bogactwem dań
głównych oraz zimnej płyty,
Piwo Majer warzone na miejscu
w naszym Minibrowarze,
Open bar na napoje bezalkoholowe,
niegazowane,
Możliwość projekcji zdjęć Pary
Młodej podczas przyjęcia
weselnego,
Możliwość przygotowania
indywidualnego menu dla wegan,
wegetarian i osób na specjalnych
dietach.

Dodatkowe atrakcje:
(WYCENA INDYWIDUALNA)

Możliwość organizacji tematycznego
przyjęcia weselnego
z dostosowanym menu i wystrojem,
Możliwość zaprojektowania
spersonalizowanej etykiety weselnej
na piwo Majer,
Uroczyste odbijanie beczki,
Wycieczka po browarze,
Ręcznie robione wizytówki oraz
zaproszenia ślubne,
Profesjonalna obsługa barmańska,
Pokaz iluzjonisty.

W prezencie od Nas:
Tradycyjne powitanie
chlebem i solą,
Przestronny apartament
dla Pary Młodej,
Śniadanie dla Młodej Pary,
Voucher na romantyczną kolacja
w I rocznicę ślubu,
Taras do dyspozycji Gości.

Dodatkowe promocje:
Dla wszystkich par, które
zdecydują się na organizację
wesela w tygodniu, 10% rabatu,
Zniżka 10% na organizację
kolejnych imprez rodzinnych
Państwa Młodych,
Specjalne ceny noclegów dla
gości weselnych.

Kilka imformacji
Opłata za dzieci:
Dzieci do lat 4 z miejscem
przy stole gratis.
Dzieci w wieku od 4-10 lat
– zniżka 50% na gastronomię.
Poprawiny:
Na życzenie przygotujemy
poprawiny w wybranej
przez Państwa formie
(śniadania, obiadu, itp.).

Kontakt
Z chęcią oprowadzimy Państwa
po naszych salach i odpowiemy
na wszelkie pytania.
Zapraszamy na spotkanie.

Sylwia Majnusz
600 08 64 67
sylwia.majnusz@hotelsilvia.pl

Natalia Trefler
513 38 44 05
natalia.trefler@hotelsilvia.pl

Restauracja Minibrowar Majer
Hotel SilVia Gold
ul. Studzienna 8, 44- 100 Gliwice
tel. 32 701 12 00
www.hotelsilvia.pl
www.minibrowarmajer.pl

