Celebrujcie
z nami swoje szczęście!
• OFERTA ŚLUBNA •

Powiedzcie
sobie „Tak”!

Oferta ślubna
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Powiedzcie sobie „Tak”!

Drodzy Narzeczeni!

D

zień zaślubin to czas, który pozostaje w pamięci całe życie. To wyjątkowe świadectwo dwojga kochających się ludzi, którego doskonałym dopełnieniem jest niezapomniane przyjęcie weselne.

Drodzy Narzeczeni, pozwólcie, aby nasz profesjonalny zespół pozbawił Was trosk organizacyjnych i przygotował celebrację, o jakiej marzycie. Sprawimy, aby czas oczekiwania na TEN dzień był inspirujący i wypełniony radością. Do każdego przyjęcia podchodzimy indywidualnie, dbając o każdy detal. Zapewnimy
najwyższą jakość obsługi sprawiając, że TEN dzień na długo pozostanie w Waszej pamięci.
W sercu Konstancińskiego Parku Zdrojowego, w kameralnych i minimalistycznych wnętrzach EVA Park Life
& SPA organizujemy przyjęcia weselne do 100 Gości.
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fot. Pola Wawulska-Marek

Sala Szklana

E

legancka Sala Szklana zachwyca przeszkloną aranżacją, eksponując piękną panoramę Parku Zdrojowego. Takie położenie pozwala na organizację wyjątkowego wesela „blisko natury”. System ścian mobilnych umożliwia adaptację przestrzeni o łącznej powierzchni 207 m2. Doskonała do kameralnych przyjęć
do 100 osób. Sala na okoliczność przyjęcia jest bezpłatna.
Przy Sali Szklanej do dyspozycji Gości komfortowe foyer, pozwalające na rozmowy w kuluarach lub ekspozycję dodatkowych atrakcji, takich jak fotobudka czy animacje dla dzieci.
Bezpośrednio przy Sali Szklanej znajduje się wyjście na mini taras, który pozwala na zaczerpnięcie świeżego powietrza.
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fot. Pola Wawulska-Marek

Sala Teżnia

S

ala Tężnia to kolejna nasza sala, która doskonale sprawdzi się na okoliczność przyjęć do 30 osób. Przeszklona z 3 stron, oddaje piękno Parku Zdrojowego. To alternatywa dla tych z Was, którzy nie czują
potrzeby organizacji przyjęcia z parkietem do tańców, a jedynie pragną kameralnej uroczystości w gronie
najbliższych. Sala na okoliczność przyjęcia jest bezpłatna.
Sala Tężnia przy większych przyjęciach w Sali Szklanej, doskonale sprawdza się do przechowywania prezentów, zabezpieczenia sprzętu muzyków i innych spraw operacyjnych. Wynajęcie Sali Tężnia jest dodatkowo płatne, z atrakcyjnym rabatem.
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Restauracja z tarasem i salą VIP

T

o doskonała propozycja dla par planujących kameralne przyjęcie weselne do 50 osób lub ślub w plenerze.
Sala posiada taras zewnętrzny, co pozwala na organizację ceremonii ślubnej w pięknej scenerii Parku
Zdrojowego, w otoczeniu kojącej zieleni, radosnego śpiewu ptaków i dobroczynnej energii drzew.
Skandynawski wystrój sali tworzy doskonałe tło dla przyjęć inspirowanych naturą. Na co dzień w tej Sali
zlokalizowana jest hotelowa restauracja, ale dla zapewnienia komfortu i prywatności, restaurację możemy
udostępnić Państwu na wyłączność, zamykając ją na wieczór. W restauracji wyodrębniono Salę VIP, która
idealnie sprawdzi się jako kącik dziecięcy, Candy Bar czy strefa chillout.
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Menu weselne

A

utorskie menu Szefa Kuchni, przygotowane z należytą starannością, reprezentują dania kuchni europejskiej, wzbogacone o akcenty tradycyjnej polskiej kuchni. Zadowolenie naszych Gości świadczy
o niesłabnącym wysokim poziomie serwowanych dań, które smakują niemal każdemu. Na życzenie przygotujemy wybrane diety: wegetariańską, wegańską, bezglutenową i inne.
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Menu weselne Zestaw nr 1
295 zł/os.
• 4 dania gorące (zupa, danie główne,
2 dania gorące serwowane podczas przyjęcia)
• Deser
• 6 przystawek

•
•
•
•

Słodki bufet
Patery owoców
Dodatki
Pakiet napoi: kawa, herbata, woda, soki

Menu weselne Zestaw nr 2
325 zł/os.
• 4 dania gorące (zupa, danie główne,
2 dania gorące serwowane podczas przyjęcia)
• Deser
• 8 przystawek

•
•
•
•

Słodki bufet
Patery owoców
Dodatki
Pakiet napoi: kawa, herbata, woda, soki

Menu dziecięce
95 zł/os.
Zupa, danie główne, danie gorące serwowane podczas przyjęcia, deser, napoje gorące i zimne.
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Zapraszamy na degustację

T

o spotkanie nie tylko natury gastronomicznej, ale także spotkanie Narzeczonych z naszymi pracownikami, którzy chętnie odpowiedzą na każde pytanie. Na takim spotkaniu można spróbować dań Szefa
Kuchni, porozmawiać o alkoholu, zobaczyć wstępne dekoracje i omówić wiele aspektów przyjęcia.
Zadzwońcie i umówcie się z nami na spotkanie, wspólnie zorganizujemy Wasz Najważniejszy dzień.
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W

Aranżacja sali

W

spółpracujemy z florystami, którzy sprawią,
że Wasze przyjęcie będzie nie tylko ferią zapachów, ale także ulubionych kolorów, dzięki którym poczujecie się wyjątkowo.

Oprawa muzyczna

arunkiem każdego udanego przyjęcia weselnego jest oprawa muzyczna dopasowana
do gustów Państwa Młodych i ich Gości. Sprawimy, że tak właśnie się stanie, rekomendując naszych DJ, którzy ubarwią zabawę nie tylko doskonałą muzyką. Zorganizują m.in. takie atrakcje, jak
oczepiny czy niezapomniane dzielenie się tortem
weselnym, a nawet… konkurs karaoke. Posiadamy także kontakty do szkół tańca, które pomogą
Wam w oprawie tanecznej pierwszego tańca.

Floryści przygotują także bukiet dla Panny Młodej
i świadków oraz dekorację kościoła/sali cywilnej.
Koszt uzależniony od wyboru dodatków.

DJ-konferansjer od 3500 zł.
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N

Live cooking

Kolacja Szefa Kuchni

asz Szef Kuchni z fantazją wprowadzi Was w
świat niezapomnianych i ciekawych smaków i
zapachów, a wyjątkowy sposób serwowania dania
wykwintnego lub słodkiego będzie magiczny!

G

Koszt od 3000 zł. Uzależniony od ilości Gości.

Koszt od 2000 zł. Uzależniony od ilości Gości.

orąco polecamy atrakcję kulinarną w postaci
udźcia wieprzowego z kapustą zasmażaną,
kaszą i sosem chrzanowym lub gęsi pieczonej z
dodatkami.
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N

Tort weselny

Alkohol

ie może zabraknąć go na żadnym przyjęciu!
Aby zaspokoił podniebienia nawet najbardziej
wymagających Gości, przygotowaliśmy różnorodną ofertę. Jesteśmy także otwarci na Wasze propozycje. Tort śmietanowy? Pistacjowy? Chałwowy? A może Naked Cake?

W

Koszt: od 20 zł/os.

W przypadku preferencji na własny alkohol, obowiązuje korkowe za każdą otwartą butelkę. Dla
uatrakcyjnienia Waszego przyjęcia oferujemy pokaz barmański oraz profesjonalny Open bar.

naszej ofercie znajdziecie szeroki wybór
win białych i czerwonych z różnych krajów
pochodzenia. Począwszy od Francji, poprzez Włochy, Niemcy, skończywszy na doskonałych winach
z Chile i Nowej Zelandii. Na alkohol wysokoprocentowy otrzymacie atrakcyjny bankietowy rabat.

Koszt wyceniany indywidualnie. Uzależniony od
ilości Gości.
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T

Fontanna czekoladowa

M

Spersonalizowany bufet słodki

arzycie o wyjątkowym słodkim bufecie? Nasza oferta obejmuje spersonalizowane eleganckie makaroniki, słodkie beziki, mini muffiny,
musy o niezapomnianym smaku i wiele innych.
Przygotujemy słodkości we wszystkich kolorach
tęczy, ale także w stonowanej bieli i ecru. Nie ma
słodkiego marzenia, którego nie spełnimy.

a prawdziwa eksplozja smaków i zapachów
może być na Waszym przyjęciu atrakcją nie
tylko gastronomiczną, ale także wizualną. Obfitująca w mleczną lub gorzką czekoladę, owoce, słodycze i bakalie będzie ucztą dla zmysłów. Fontannę dowolnie spersonalizujemy na Wasze wesele.
Koszt wynajmu fontanny z dodatkami:
od 1000 zł.

Bufet słodki wyceniany indywidualnie, w zależności od wyboru słodkości.
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S

Stół wiejski

D

pecjalnie dla smakoszy regionalnych mięsiw i
przetworów przygotowaliśmy ofertę obfitującą w swojskie wyroby: szynkę, boczek, salceson,
kiełbasę, kaszankę, ogórki kiszone oraz chleb
wiejski i domowe marynaty.

To jest właśnie ten moment!

ostarczymy niezapomnianych wrażeń, organizując wyjątkowy pokaz slajdów, animacje piaskowe, pokaz świetlny. Pokażcie rodzinie i przyjaciołom historię Waszej Miłości!
Na Waszą prośbę zorganizujemy także podziękowania dla rodziców. To jest właśnie ten moment,
aby okazać im wdzięczność i szacunek. Zorganizujemy artystyczne widowisko, które zadziwi Waszych Gości.

Koszt od 2000 zł. Uzależniony od ilości Gości.

Koszt uzależniony od wyboru atrakcji.
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D

Animacje dla dzieci

P

la najmłodszych na czas przyjęcia rekomendujemy kącik dla dzieci. Na życzenie zapewnimy
także opiekę animatorów, którzy umilą czas dzieciom urozmaiconymi zabawami.

Fotobudka

olecamy ekspozycję foto budki, która uatrakcyjni Wasze przyjęcie. Utrwalone na fotografiach niezapomniane chwile będą pamiątką na
całe życie. Dodatki spersonalizujemy do Waszych
sugestii.

Koszt od 400 zł / 2 godziny.

Koszt od 1000 zł (pakiet VIP 4-godzinny).
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R

Limuzyna ślubna

T

eprezentujący luksus Rolls Royce, szybki
Mustang, którego moc poczujecie po 10 sekundach, a może auto retro o wysmakowanej
elegancji? Bez względu na Wasze preferencje, pomożemy w wyborze auta, które zawiezie Was na
miejsce zaślubin i przyjęcia weselnego.

Biały lub czerwony dywan

aki dywan to “must have” każdego pięknego
ślubu. To postawienie na klasykę i tradycję.
Czerwony lub biały dywan elegancko prezentuje
się w przed wejściem głównym oraz w plenerze,
dodając charakteru każdej uroczystości.
Koszt ekspozycji dywanu od 200 zł.

Koszt od 1500 zł / doba.
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Oferta weselna obejmuje:
•

Powitanie chlebem i solą.

•

Lampkę Prosecco dla każdego Gościa.

•

Nocleg w luksusowym Apartamencie dla Nowożeńców.
Śniadanie serwowane do pokoju na życzenie.

•

Reprezentacyjne świeczniki.

•

Pokrowce na krzesła.

•

Serwety flizelinowe.

•

Sztalugi na ekspozycję Listy Gości.

•

Galowe srebrne kordony z bordowym sznurem, doskonałe do „wielkiego wejścia”.

•

Konfekcję menu oraz winietki (wzór z EVA Park Life & SPA).

•

Rabat 10% na noclegi dla Gości.

•

Romantyczną kolację lub pobyt dla dwojga w Pierwszą Rocznicę Ślubu.

•

SPA dla Nowożeńców oraz szeroki wachlarz zabiegów dla Gości w SPA z atrakcyjnym rabatem 20%.

•

Nagłośnienie w postaci profesjonalnego głośnika oraz mikrofonów, a także możliwość bezpłatnego
udostępnienia multimediów (rzutnik, ekran).

•

Menu dla Waszej obsługi z atrakcyjnym rabatem 50% (skrócone menu).

•

Bezpłatne wejście do tężni solankowej dla wszystkich Gości
(wejście w czasie pobytu w EVA Park Life & SPA).
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Pokoje dla Gosci

D

o dyspozycji Gości oddajemy 36 pokoi w różnej konfiguracji, w tym 2 luksusowe Apartamenty, oferując
nocleg dla 70 osób. Istnieje możliwość dostawek. Naturalna kolorystyka i harmonijna aranżacja zapewniają pełen relaks i szybką regenerację sił.
Każdy pokój jest klimatyzowany i wykończony w wysokim standardzie. Dla Nowożeńców luksusowy Apartament w cenie przyjęcia. Dla Gości weselnych oferujemy 10% rabatu na nocleg ze śniadaniem. Parking jest
w cenie noclegu.
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Strefa Wellness & Spa

D

oskonałym uzupełnieniem pobytu weselnego jest bogata oferta SPA, wzbogacona o SPA dla Nowożeńców, w atrakcyjnej cenie. Z szerokiego wachlarza usług SPA mogą na preferencyjnych warunkach
skorzystać także Goście weselni (wymagana wcześniejsza rezerwacja).
Ponadto dla Gości nocujących nieograniczony wstęp do Solankowego Parku Wodnego z basenem solankowym, strefą saun i jacuzzi, która doskonale zregeneruje ciało i umysł. Dla każdego Gościa weselnego, który
wróci, a by skorzystać z Solankowego Parku Wodnego oraz SPA, 15% rabatu.*
* Warunkiem realizacji promocji jest zgłoszenie chęci skorzystania najpóźniej w dniu zakończenia pobytu weselnego (przyjęcia).
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Tężnia solankowa

S

pacer do tężni solankowej, położonej w odległości 10 metrów od EVA Park Life & SPA, poprawi nastrój i
samopoczucie każdego, a solankowy aerozol z cennymi minerałami znakomicie wpłynie na układ oddechowy oraz ogólne samopoczucie. Dla Waszych Gości bezpłatne wejście na sesję oddychającą.
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W

Śluby w plenerze

yobraźcie sobie piękne okoliczności Konstancińskiego Parku Zdrojowego, skąpany w słońcu bujny
drzewostan, a w tle subtelna oprawa muzyczna. W tak romantycznej scenerii, w cieniu pięknej kwiatowej altany, możecie cywilnie powiedzieć sobie TAK. Spełnimy Wasze marzenie!

Z

Wesela międzynarodowe

niekłamaną radością zorganizujemy nie tylko tradycyjne polskie wesele, ale także wesele z nutą międzynarodową. Każde takie przyjęcie traktujemy, jako okazję do poznania innych, niż polskie zwyczajów.
Zagranicznych Gości ucieszy fakt, iż do EVA Park Life & SPA z lotniska Chopina dotrą w niespełna godzinę.

D

Wesela w tygodniu

la tych, którzy preferują organizację przyjęcia weselnego w tygodniu lub w niedzielę, przygotowaliśmy
atrakcyjny rabat 10%. Bądźcie wyjątkowi. Zorganizujcie swoje wesele w tygodniu!

S

Wesela zimowe

ą wśród Was i tacy, którą ponad wszystko kochają zimę. Marzą o pięknym przyjęciu w chłodnej aranżacji i podróży poślubnej do „krainy lodu”. Pomożemy zorganizować Wam niezapomniane przyjęcie w
otoczeniu świec, świątecznych ozdób i zapachu świerku. Park Zdrojowy okalający EVA Park Life & SPA będzie doskonałym dopełnieniem zimowego wesela. Na taką organizację otrzymacie rabat 10%( z wyjątkiem
Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra).

J

Poprawiny

eśli tylko zapragniecie cieszyć się swoim szczęściem z bliskimi dłużej, niż tylko na samym weselu, gorąco
zachęcamy do zorganizowania poprawin w naszej Restauracji! Bezpośrednie wyjście do Parku Zdrojowego oraz duży taras stwarzają możliwość organizacji grill party. Ekspozycja leżaków i letnia aranżacja tarasu
zapewni regenerację Waszych Gości. Doskonałym dopełnieniem będzie indywidualnie dobrane menu, bogate w lekkie przekąski, mini deserki, owoce, pożywne zupy i obowiązkowe espresso!
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P

Informacja o płatnościach:

referujemy podpisanie umowy. Ostatecznym potwierdzeniem organizacji przyjęcia jest wpłata zaliczki w wysokości 30% całkowitej kwoty realizacji przyjęcia.

N

Nie zapominamy o Was:

ie lubimy się z Wami rozstawać, dlatego dla każdej Pary, która
zorganizuje wesele w EVA Park Life & SPA mamy kupon rabatowy: 10% na zorganizowanie baby shower, chrzcin, urodzin, lub imienin
oraz voucher na kolację celebrującą 1 rocznicę ślubu!
Wybierając EVA Park Life & SPA na organizację przyjęcia weselnego,
zapewniacie sobie nasze wsparcie nie tylko podczas planowania przyjęcia, ale także w trakcie samej uroczystości w postaci opiekuna dedykowanego, który będzie do Waszej dyspozycji do końca przyjęcia oraz
przywita Was na śniadaniu.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie w celu prezentacji naszych sal
oraz całej infrastruktury obiektu.
Chcemy Wam towarzyszyć w tym wyjątkowym czasie!

Zachęcamy do kontaktu
Konstancińskie Centrum Hydroterapii EVA Park Life & SPA
05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Sienkiewicza 2
tel.: +48 22 484 28 88
kom.: +48 667 760 075, +48 667 771 142
e-mail: sprzedaz@evapark.pl
www.evapark.pl

