Oferta weselna
·

2 0 2 1 / 2 2

·

Szanowni Panstwo,
OSTOJA GARDEN TO NOWOCZESNE I UROCZE MIEJSCE
ZLOKALIZOWANE W POBLIŻU LASU, BLISKO GŁÓWNEJ DROGI
NA TRASIE KRAKÓW – KALWARIA – BIELSKO BIAŁA.

Idealna lokalizacja sprawia, że może być wspaniałym miejscem zarówno dla okolicznych
mieszkańców z Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic jak i Krakowa oddalonego zaledwie
o 25 kilometrów.

Kompleks został w pełni odrestaurowany na przełomie 2019 / 2020 roku

by w nowej odsłonie ruszyć w sezon przyjęć weselnych, komunijnych, imprez firmowych
i wszelkich eventów i zachwycać wszystkich swymi nowoczesnymi,
przestronnymi i eleganckimi wnętrzami.

To magiczne miejsce otoczone pięknym parkiem i ogrodem,

które tworzy bajkowy klimat do niezwykłych sesji zdjęciowych.
W ogrodzie, wśród zieleni znajduje się oczko wodne,
oraz dla naszych najmłodszych gości plac zabaw.

Dla klientów Obiektu udostępniony jest duży bezpłatny parking.

PIĘKNO NASZYCH WNĘTRZ
ORAZ UROK I NIEPOWTARZALNY
KLIMAT OGRODU SPRAWI, ŻE KAŻDA
UROCZYSTOŚĆ BĘDZIE WYJĄTKOWA!

Wesele to dla Państwa Młodych niezwykły dzień, który zasługuje na wyjątkową

i niezapomnianą oprawę. Jesteśmy przekonani, że zarówno walory estetyczne naszej sali,
jej malownicze otoczenie, jak również wyśmienita kuchnia sprawią, że bez wahania
wybierzecie Ostoję Garden na Swoją uroczystość. Nasza sala to elegancki, nowoczesny
design w połączeniu z elementami glamour oraz klasyki, to ponadczasowość
i ekstrawagancja w jednym. Możemy ugościć nawet 240 osób przy stołach okrągłych

i podłużnych według Państwa uznania i zamysłu. Sala posiada duży parkiet do tańczenia,
klimatyzację oraz bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

Profesjonalny personel zawsze chętnie pomoże i doradzi Państwu w kwestiach
związanych z organizacją wesela.

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI ODDAJEMY
RÓZNIEŻ 13 KOMFORTOWYCH POKOI
W NASZYM APARTHOTELU, W TYM
POKÓJ DLA NOWOŻEŃCÓW Z SEJFEM.

Z przyjemnością i całkowitym zaangażowaniem sprawimy, by ten dzień był magiczny dla
Państwa Młodych i gości weselnych oraz na długo pozostał pięknym wspomnieniem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYMI PROPOZYCJAMI NA 2021/2022:

• Degustacja dla 2 osób po podpisaniu umowy gratis,
• Dla Nowożeńców w prezencie na noc zaślubin Apartament z sejfem
a także vocher na kolację w rocznicę ślubu - GRATIS!
• U nas dzieci do 3 roku życia są bezpłatnie, a dzieci do 10 roku życia
są liczone za 50% ceny.
• Proponujemy pomoc i elastyczność w doborze menu; możliwość przygotowania
menu dla osób uczulonych lub z nietolerancjami ( menu dla vegan, wegetarian
i bezglutenu).
• W cenie mają Państwo standardową dekorację stołów.
• Oferujemy rabat w wysokości 10% dla organizacji przyjęcia weselnego
w tygodniu ( w dniach poniedziałek-czwartek).

DLA NAS PAŃSTWA OCZEKIWANIA I ŻYCZENIA SĄ NAJWAŻNIEJSZE,
POSTARAMY SIĘ ZADBAĆ O PRZYJĘCIE W KAŻDYM NAWET NAJMNIEJSZYM SZCZEGÓLE
ABY STWORZYĆ SPÓJNĄ, DOPASOWANĄ CAŁOŚĆ
- UROCZYSTOŚĆ, KTÓRA ZOSTANIE W WASZYCH SERCACH NA CAŁE ŻYCIE!

Zapraszamy do kontaktu
I ODWIEDZENIA NAS!!!
* Rezerwacja terminu i miejsca jest ostateczna dopiero
po podpisaniu umowy i wpłacie I zadatku.

