
 

Kameralne przyjęcie weselne 
 

  Ślub i wesele to jedne z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Narzeczeni 

pragną, by ten dzień był wyjątkowy, zarówno dla nich samych, jak i rodziny oraz zaproszonych 

Gości. Najważniejsze jest uczucie łączące dwoje ludzi, którzy postanawiają iść razem przez 

życie. Jednak profesjonalna oprawa przyjęcia to piękne i konieczne dopełnienie całej 

uroczystości. Mając na uwadze powyższe, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich Klientów, 

Hotel Szyszko*** w Suwałkach udostępnia wyjątkowe miejsce na zorganizowanie przyjęcia  

z Państwa marzeń, w kameralnej atmosferze. Oferujemy salę, której nowoczesny wystrój nada 

uroczystości wyjątkowego charakteru. 

 

Oferta zawiera: 

 tradycyjne przywitanie Pary Młodej chlebem i solą, 

 kieliszek wina musującego serwowany wszystkim Gościom, 

 przestronną, klimatyzowaną salę mogącą pomieścić max. 80 osób, 

 kolorowe, sufitowe oświetlenie ledowe,  

 nakrycie stołów elegancką porcelaną i sztućcami,  

 dekoracyjny podtalerz, 

 zupę, trzy dania gorące, dodatki ziemniaczane, dwie surówki, dziewięć różnorodnych 

sałatek i zimnych przekąsek, pieczywo mieszane, 

 owoce sezonowe, napoje zimne gazowane i niegazowane (3l/osobę, Coca – Cola, 

Fanta, Sprite, Kropla Beskidu, soki owocowe), napoje gorące bez limitu: herbata 

(czarna, owocowa lub zielona do wyboru), kawa z ekspresu do wyboru typu: (Latte, 

Espresso, Cappuccino), kawa czarna naturalna i rozpuszczalna wraz z dodatkami 

bufetowymi, 

 możliwość skorzystania ze sprzętu multimedialnego (ekranu i rzutnika), 

 klimatyzowany pokój dla Nowożeńców oraz schłodzone wino musujące, a także 

chwilę relaksu w jacuzzi i saunie. 

 

w cenie: 210,00 zł/os. 

 

 

 

 



Usługi oferowane przez Hotel za dodatkową opłatą: 

 tradycyjny wóz wiejski z regionalnymi przekąskami m.in. różnego rodzaju wędzone 

mięsiwo, kaczki faszerowane, kindziuki, kiełbasy swojskie, gliniany słój  

ze smalcem, ogórki kiszone, chleb wiejski, 

 w atrakcyjnych cenach ryby wędzone, ciasta domowego wypieku oraz szeroki wybór 

alkoholi, 

 fontanna czekoladowa z sezonowymi owocami i dodatkami, 

 open drink bar z profesjonalną obsługą barmańską; specjalnie wybrany asortyment 

koktajli, drinków, napoi bezalkoholowych itp.,  

 zabezpieczenie przyjęcia przez profesjonalną ochronę, 

 kremowe pokrowce na krzesła,  

 podświetlenie stołów,  

 kącik dziecięcy z opieką profesjonalnych animatorów posiadających doświadczenie  

w pracy z dziećmi, którzy zapewnią moc atrakcji najmłodszym Gościom, dbając  

o komfort pozostałych - cena ustalana indywidualnie, w zależności od ilości dzieci, 

 napisy: „LOVE” i „Miłość” do wyboru. 

 

 

Z przyjemnością możemy Państwu polecić usługi: 

 

 dekoracji sali i stołów, kościoła oraz samochodu, 

 oprawy muzycznej, 

 fotografa. 

 

Rabaty: 

 konsumpcja dzieci do lat 4 – bezpłatna; w przypadku potrzeby dostawienia 

oddzielnego, odpłatnego krzesła przy stole dla dziecka do lat 4, Gospodarze 

zobowiązują się powiadomić Hotel o tym fakcie (płatność wynosi wówczas 30% 

stawki osoby dorosłej), 

 konsumpcja dzieci do lat 12 – płatna 50% stawki osoby dorosłej, 

 na organizację kolejnych imprez Nowożeńców w naszym Hotelu oferujemy specjalne 

rabaty. 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 przyjęcie weselne trwa do godziny 04:00, 

 dopłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 800,00 zł, 

 dysponujemy chłodniami, w których możemy przechować alkohol i żywność,  

dostarczone przez Gospodarzy przed przyjęciem weselnym, 

 posiadamy stoły prostokątne, ich wybór i ustawienie jest uwarunkowane ilością 

uczestników przyjęcia i wspólnymi uzgodnieniami, 

 wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, jesteśmy w stanie skomponować 

różnego rodzaju menu: wegetariańskie, dziecięce oraz dla osób na innych dietach, 

 w przypadku imprez okolicznościowych organizowanych w dni świąteczne,  

takie jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc koszt imprezy wzrasta o 30%, 

 oferta ważna do 31.12.2022 r.  



 

 

Poprawiny 
 

Poprawiny są idealną okazją do podsumowania przyjęcia weselnego. Profesjonalna obsługa 

oraz przyjazna atmosfera pozwolą na przedłużenie doskonałej zabawy wszystkich Gości. 

 

Podczas przyjęcia serwowane są: dania gorące, zimne przekąski, sałatki, surówki, owoce, 

napoje, kawa, herbata, itp. 

Cena: 60,00 zł/os. 

 

Informacje dodatkowe:  

- poprawiny w godzinach: 12:00 - 17:00 - bez dodatkowych opłat. Dopłata za każdą dodatkową 

godzinę wynosi 500,00 zł. 

- w przypadku imprez okolicznościowych organizowanych w dni świąteczne, takie jak Boże  

Narodzenie czy Wielkanoc koszt imprezy wzrasta o 30%. 

 

Nocleg w obiekcie 
 

Hotel Szyszko*** dysponuje 140 miejscami noclegowymi w klimatyzowanych pokojach  

1, 2, 3 – osobowych i apartamentach. Dysponujemy również pokojami dla osób 

niepełnosprawnych, a także łóżeczkami dla dzieci do 2 lat. Doba hotelowa rozpoczyna  

się od godziny 16:00 i trwa do godziny 12:00.  

Przy rezerwacji pokoi 1, 2, 3 - osobowych dla Gości przyjęcia weselnego, przygotowaliśmy 

specjalną ofertę promocyjną, gdzie doba weselna bez śniadania wynosi: 110,00 zł/os.  

 

 

 

 

Chętnie umówię się z Państwem na spotkanie, w trakcie którego oprowadzę po Hotelu, 

omówimy szczegółowo menu oraz pozostałe kwestie organizacyjne.  

W przypadku dodatkowych pytań lub rezerwacji proszę o kontakt: tel. 605 665 525.  

Pozostaję do Państwa dyspozycji i serdecznie zapraszam do współpracy. 

 

Agnieszka Makowska 

 


