Oferta

Weselna

Drodzy Państwo,
Z wielką przyjemnością przedstawiamy ofertę dotyczącą organizacji przyjęć weselnych w niezapomnianej i
magicznej scenerii Gospodarstwa Agroturystycznego „Janczary”
Gospodarstwo usytuowane jest na Warmii i Mazurach, wśród lasów i jezior, w malowniczej miejscowości
Barczewko, położonego 15 km od Olsztyna.

Wystarczy, że się zakochasz,
						my zadbamy o resztę!

Dysponujemy 60 miejscami noclegowymi w 2,3 i 4 osobowych pokojach.
Wszystkie pokoje są wyposażone w łazienkę z prysznicem.
Z Tytułu uroczystości weselnej Para Młoda otrzymuje apartament gratis.
Do dyspozycji Gości oddajemy dwie sale: „Grzybek” i „Chatę Biesiadną”, które pomieszczą 70 i 160 osób.
Jako doskonały początek uroczystości weselnej proponujemy wyjątkową ceremonię w pobliskim Barokowym
Kościele z II połowy XVI wieku.
Gwarantujemy Gościom kompleksową obsługę przyjęć. Współpracujemy z wieloma zespołami muzycznymi,
które w profesjonalny i odpowiedni sposób dla każdego rodzaju wesela poprowadzą przyjęcie. Pośredniczymy
również w wynajęciu limuzyn jak i samochodów zabytkowych, jednak żeby oddać klimat całej uroczystości
proponujemy bryczkę zaprzęgniętą w siwe rumaki aby Para Młoda w jak najbardziej dostojnym stylu
dotarła z kościoła na przyjęcie weselne.
Pamiętając również o Gościach istnieje możliwość wynajęcia autobusu.
Każdy z Nowożeńców z pewnością chce, aby uroczyste chwile ze ślubu a także wspaniałą zabawę uwiecznić na
zdjęciach i filmie. Współpracujemy ze studiem fotograficznym jak i z kamerzystami, którzy w profesjonalny
sposób zajmą się fotografowaniem i filmowaniem Waszej ceremonii ślubnej i wesela.
Od zapomnienia ocalamy także wygląd sali i dekorację stołów, dlatego w swoich usługach zapewniamy
również florystykę, która w oryginalny i niepowtarzalny sposób przygotuje Państwa salę tak, aby w tym dniu
wyglądała ona naprawdę wyjątkowo.
Bogata oferta menu bazująca na tradycyjnych przepisach kuchni staropolskiej wpisuje się w klimat naszego
Gospodarstwa. Jako atrakcję wieczoru jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pieczonego dzika lub świniaka,
który zostanie pokrojony na sali przez samego Mistrza Kuchni.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Janczary” z przyjemnością zorganizuje także poprawiny wesela w formie
ogniska i grilla, której towarzyszyć będą wozy warmińskie dla wszystkich Gości weselnych oraz kapela ludowa.

Oferta podstawowa 200 zł/os
Cena obejmuje :
Chlebek weselny
- Obiad dwudaniowy

(zupa, 2 rodzaje mięsa, 2 dodatki skrobiowe, 3 surówki)

- Trzy dania na gorąco
- Pięć zimnych zakąsek
- Bufet kawowy
- Apartament dla Państwa Młodych

Oferta rozszerzona 220 zł/os
Cena obejmuje :
- Chlebek weselny
- Szampan na powitanie gości
- Obiad dwudaniowy
(zupa, 2 rodzaje mięsa, 2 dodatki skrobiowe, 3 surówki)

- Trzy dania na gorąco
- Bufet kawowy
- Woda mineralna w karafkach
- Pięć zimnych zakąsek
- Apartament dla Państwa Młodych
- Trzy pokoje dwuosobowe
- Ognisko, które pali się przez całą noc
- Stół wiejski ze swojskimi wyrobami
- Kapela ludowa (przy weselach powyżej 100 os dorosłych)

Koszty dodatkowe do oferty podstawowej :
Koszty dodatkowe do oferty podstawowej :
- Dekoracje:
- Ognisko – 300 zł
- pokrowce na krzesła – 7 zł/szt.
- Przejazd bryczką – 200 zł
- świeże kwiaty/kompozycje kwiatowe – cena do
- Dekoracje:
ustalenia
- pokrowce na krzesła – 7 zł/szt.
- Opłata ZAIKS – 200 zł
- świeże kwiaty/kompozycje kwiatowe
(cena do ustalenia)
- Kapela Ludowa – 1,000 zł
- Stół wiejski – 600 zł
- Opłata ZAIKS – 200 zł
Organizacja wesela (wersja rozszerzona) z napojami i alkoholem – 320 zł/os
napoje gazowane, soki owocowe, woda mineralna, wódka, wina, szampan, ciasta, owoce sezonowe
CENNIK:
Pokój dwuosobowy – 120 zł, (60 zł/os), do dyspozycji gości oddajemy pokoje dwu, trzy i czteroosobowe z łazienkami
Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 0 do godz. 11.00 dnia następnego
Śniadanie – 30 zł/os (w formie bufetu)
Poprawiny – 50 - 70 zł/os (w zależności od oferty)
Kamerzysta, fotograf, oprawa muzyczna – 50 % zniżki („za talerzyk”)
Młodzież do lat 12 – 50 % zniżki
Dzieci do lat 5 - gratis
ZAIKS (prawa autorskie za puszczanie muzyki) – 200 zł
Rezerwacje terminów poprzedza się zadatkiem w wysokości 2,000 zł.
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