Wesela

w Hotelu Skipper
- poznaj nas -

www.hotelskipper.pl

"

Serdecznie polecam Hotel jako miejsce
na wymarzone wesele!

Hotel jest po³o¿ony nad samym morzem
i odzwierciedla jego morski klimat,
a z oszklonej sali mo¿na wyjœæ na sam¹ pla¿ê
lub odpocz¹æ w strefie chill’outu
z klimatycznymi, morskimi koszami.
Marta R.
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WESELNE ABC
czyli co, kiedy przygotowaæ

Harmonogram powsta³ specjalnie dla Pañstwa, ma na celu wskazanie Wam kolejnoœci
podejmowania decyzji i za³atwiania spraw. Mamy nadziejê, ¿e ta lista pomo¿e
Wam uporz¹dkowaæ wszystkie zadania, którymi nale¿y siê w odpowiednim czasie zaj¹æ,
aby unikn¹æ stresu oraz nie zapomnieæ o ¿adnej z nich podczas przygotowañ. Odkryjecie,
¿e z Hotelem Skipper ³atwiej zapanowaæ nad projektem œlubnym. Bêdziemy Was wspieraæ,
doradzaæ, aby zrealizowaæ nasz wspólny cel - WASZE WYMARZONE WESELE.

12 /
l

l

Ustaliæ datê œlubu i wybraæ jego charakter
(cywilny, koœcielny)

9/
l

l

Zarezerwowaæ datê i godzinê w koœciele lub USC
Zarezerwowaæ zespó³/ dj`a, fotografa i kamerzystê

l

Pomyœleæ o podró¿y poœlubnej, urlopie

l

Okreœliæ bud¿et jaki planujecie przeznaczyæ na œlub
ZnaleŸæ lokal na przyjêcie weselne - Hotel SKIPPER

l

l

Stworzyæ pierwsz¹ listê Goœci weselnych

l

l

Porównaæ oferty us³ug fotografa, kamerzysty, dj`a

miesiêcy
przed œlubem

l

Zamówiæ projekt zaproszeñ œlubnych

l

Zapisaæ siê na nauki przedma³¿eñskie

l

l

Ustaliæ ostateczn¹ liczbê Goœci

l

Pomyœleæ i zarezerwowaæ transport, nocleg dla
Goœci
Umówiæ siê z managerem z Hotelu SKIPPER
na degustacjê menu weselnego
Wybraæ firmê florystyczn¹, która zajmie siê opraw¹
kwiatow¹

Wybraæ œwiadków i poprosiæ ich o zgodê
Rozpocz¹æ poszukiwania sukni œlubnej,
garnituru - pierwsze przymiarki

5/

l

l

Zarezerwowaæ salê weseln¹ (je¿eli jest mo¿liwoœæ
zróbcie to jak najszybciej)

l

l

l

miesiêcy
przed œlubem

Wybraæ koœció³ lub Urz¹d Stanu Cywilnego
na zaœlubiny

7/
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miesiêcy
przed œlubem

miesiêcy
przed œlubem

Zakupiæ obr¹czki œlubne
Przemyœleæ dodatki do sukni œlubnej
(kupiæ bieliznê, buty, bi¿uteriê)

l

Przygotowaæ listê prezentów

l

Zamówiæ tort weselny

l

l

Wybraæ piosenkê na pierwszy taniec
i ewentualnie pomyœleæ o zapisie na kurs tañca
Wys³aæ zaproszenia

3/

miesi¹ce
przed œlubem

l

Druga przymiarka sukni œlubnej

l

Kupiæ garnitur i dodatki dla Pana M³odego

2/
l

Zaplanowaæ opiekê oraz animacje dla dzieci
na weselu

l

Odebraæ z kancelarii parafialnej metryki chrztu
z adnotacj¹ o bierzmowaniu, je¿eli œlub planowany
jest w innej parafii

l

l

Przekazaæ ofiarê na zapowiedzi w koœciele

l

l

Kupiæ ewentualne prezenty dla Goœci

l

l

l

Wybraæ ostateczne menu w hotelu oraz godziny
podawania posi³ków

3/
l

l

l

dni
przed œlubem

Przygotowaæ obr¹czki oraz potrzebne dokumenty
w teczkê
Przygotowaæ niezbêdnik Panny M³odej
(ig³a z nitk¹, agrafka, zapasowe rajstopy, tabletki
przeciwbólowe, kosmetyki, chusteczki itd.)
Dostarczyæ ewentualnie do Sali weselnej alkohol,
tort i prezenty dla Goœci (najlepiej zleciæ cukierni
przywiezienie do hotelu tortu, rano w dzieñ œlubu)

miesi¹ce
przed œlubem

Sprawdziæ czy wszyscy Goœcie potwierdzili swoje
przybycie
Zaplanowaæ rozmieszczenie Goœci na weselu zadbaæ o winietki i tablice z rozk³adem Sali
Umówiæ siê na próbn¹ fryzurê i makija¿
oraz zarezerwowaæ termin na te us³ugi w dzieñ
œlubu
Spotkaæ siê z fotografem, dj'em i omówiæ swoje
oczekiwania

l

Ustaliæ kwestie organizacyjne w hotelu

l

Dokonaæ ostatecznej przymiarki strojów œlubnych

Dzieñ Œlubu
l

Fryzjer oraz makija¿

l

Lekkie œniadanie

l

Odbiór bukietu œlubnego i kwiatów do butonierki

l

l

l

Zrelaksowaæ siê, nie zapomnieæ o obr¹czkach
i uœmiechu
Auto podje¿d¿a, wsiadacie i rozpoczynacie
WASZ WIELKI DZIEÑ, DOBREJ ZABAWY
A teraz oddaæ organizacjê wesela w rêce
profesjonalistów

4

HOTEL SKIPPER
dlaczego jesteœmy wyj¹tkowi

Hotel Skipper**** otwarty w 2017 roku, zaledwie w ci¹gu 2 lat sta³ siê liderem na mapie Pomorza jako topowy
organizator zaœlubin na tarasie z widokiem na morze oraz wesel w wyj¹tkowych wnêtrzach,
w których elementy marynistyczne ³¹cz¹ siê z nowoczesnymi rozwi¹zaniami aran¿acyjnymi.
Wyj¹tkowa aran¿acja naszej hotelowej przestrzeni pozwoli Pañstwu poczuæ nie tylko magiê tego miejsca,
ale równie¿ wprowadzi w stan refleksji i zadumy, której nie powinno zabrakn¹æ w tak szczególnym dniu.
Nasze doœwiadczenie sprawia, ¿e ka¿de organizowane przez nas wesele jest niczym wysokiej
jakoœci garnitur, skrojony na miarê, miarê Waszych potrzeb.
Jako partner honorowy Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Œlubnych zostaliœmy wyró¿nieni na gali
w 2018 roku za jakoœæ, oryginalnoœæ i pe³en profesjonalizm w zakresie organizacji uroczystoœci weselnych.
Ka¿de wyró¿nienie to dla nas dowód uznania dla pracy jak¹ wykonujemy jednak nie ma nic bardziej
wartoœciowego jak szczere opinie naszych Goœci, którymi dziel¹ siê na portalach spo³ecznoœciowych,
aby wyraziæ swoje uznanie dla naszej pracy.

"

Po³o¿enie hotelu idealne, sala z piêknym
widokiem na morze.

Wspaniale miejsce na organizacje przyjêæ
zarówno tych mniejszych jak i wiêkszych.
Jedzenie bardzo smaczne, ró¿norodne.
Pokoje czyste i przytulne.
Aleksandra K.
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CEREMONIA ZAŒLUBIN
na hotelowym tarasie

Wyj¹tkowe chwile, wymagaj¹ wyj¹tkowej oprawy.

standardowa oferta zawiera

Niecodzienna sceneria podczas ceremonii zaœlub

l

z pewnoœci¹ sprawi, ¿e Pañstwa œlub bez
w¹tpienia na d³ugo pozostanie w pamiêci.

l
l

2500,-

l

podana cena upowa¿nia do dostêpu do tarasu przez okres
2 godzin, ka¿da dodatkowa godzina p³atna 500 z³

namiot weselny wraz ze sto³em z bia³ym obrusem
oraz miejsce dla urzêdnika
40 sztuk krzese³
God³o Polski
w razie niepogody sprawne przeniesienie
uroczystoœci do wydzielonej na ten cel sali w hotelu

SALA WESELNA
w trosce o szczegó³y

Przyjêcie weselne organizujemy maksymalnie do 130 osób przy okr¹g³ych sto³ach w dwóch salach
restauracyjnych, które na ten czas s¹ do Pañstwa dyspozycji, wy³¹czone z codziennego u¿ytkowania.
Obie sale restauracyjne zostaj¹ na ten wyj¹tkowy czas przearan¿owane zgodnie z Pañstwa oczekiwaniami
i bêd¹ do dyspozycji Pañstwa wedding plannera, florysty ju¿ kilka godzin przed rozpoczêciem uroczystoœci
weselnej. W tym czasie obs³uga hotelu zadba o ka¿dy szczegó³ aby efekt koñcowy przeszed³ Pañstwa
najœmielsze oczekiwania.
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AUTORSKIE MENU WESELNE
pakiet standard

pakiet standard plus

pakiet premium

Marynarski

Bosmañski

Kapitañski

299 z³/ os.

329 z³/ os.

389 z³/ os.

OBIAD SERWOWANY

OBIAD SERWOWANY

OBIAD SERWOWANY

Przystawka

Zupa

Przystawka

£osoœ marynowany, mus wasabi,
biszkopt szpinakowy, piklowana
cebula

Krem z bia³ych szparagów,
ser pleœniowy. oliwa koperkowa.
pra¿ony mak

Rostbef, puder z palonego pora,
buraki z malin¹, chrzan

Danie g³ówne

Danie g³ówne

Zraz z polêdwiczki wieprzowej ze
œliwkami, puree z pieczonego
buraka, demi glace, patatki

Konfitowane udo z kaczki, ziemniaki
au gratin, sos wiœniowy, puree
z czerwonej kapusty

Rosó³ na pieczonej kaczce
z kluseczkami dyniowymi
i podgrzybkiem

Deser

Deser

Beza z kremem kawowym

Mus z bia³ej czekolady z sosem
malinowym

Pieczona pierœ z gêsi, sos
z czerwonego wina, ¿uchel, gruszka
pieczona, buraki glazurowane

BUFET ZIMNY

BUFET ZIMNY

Pieczone udka drobiowe
faszerowane kurkami
i suszonymi pomidorami

Miêsa pieczyste - karkówka
szpikowana czosnkiem, rostbef
z pieprzem, schab z majerankiem

Brownie z granit¹ z zielonego jab³ka

Roladki wieprzowe z gruszk¹
i serem lazur

£osoœ w czerwonych burakach na
chrupi¹cej sa³acie z pikantnym
majonezem mango

Wolno gotowany indyk z sosem
z jarzêbiny i bia³ego wina
Terina z bia³ych ryb z galaretk¹
i majonezem koperkowym
Matiasy kompresowane
czerwonym winem
Sa³atka grecka z serem
sa³atkowym i pesto szpinakowym
Pieczywo, mas³o
Desery
Truskawkowa panna cotta
z musem kahlua
Sernik z kruszonk¹
Ciasto czekoladowe

DRUGIE PODANIE DANIA
CIEP£EGO
Zupa
¯ur z bia³¹ Kie³bas¹ i suszonymi
grzybami
Danie g³ówne
Kaszubski kurczak fricasse
w polskim sosie z rodzynkami
i szafranem, ry¿ z warzywami

Roladki z udek drobiowych
z szpinakiem papryk¹ i kurkami
Terrina z kurczaka z zielonymi
szparagami
Roladki wieprzowe z gruszk¹
i serem lazur
Ceviche z dorsza i cytrusów
Sa³aty z szarpan¹ mozarell¹,
szynk¹ dojrzewaj¹c¹ i zio³owym
winegretem
Sa³atka z grillowanymi warzywami,
sezamem, makaronem i pieczonym
kurczakiem
Marynaty (patisony, ogórki, grzyby)
Pieczywo i mas³o
BUFET S£ODKI
Brownie z bit¹ œmietan¹
Ciasto marchewkowe z serkiem
pistacjowym
Sernik z Nowo Yorski z malinami
Ciasto z galaretk¹ i owocami
DANIA NA CIEP£O
Gulasz z dziczyzny i wêdzonej œliwki,
¿uchel ziemniaczany, zasma¿ane
buraczki

Zupa

Danie g³ówne

Deser

BUFET ZIMNY
Faszerowana kaczka pieczona
po Kaszubsku
Miêsa pieczyste - Karkówka
szpikowana czosnkiem, rostbef
z pieprzem, schab z majerankiem
Polêdwiczki wieprzowe sosu vide
z sosem cezar i kruszonym serem
emilgrana
Tymbaliki drobiowe z sosem
tatarskim
£osoœ marynowany z piklowan¹
cebulk¹ i æwik³¹
Sa³atka Rosyjska z jajem i kiszonym
ogórkiem
Sa³atka grecka z serem sa³atkowym
i pesto szpinakowym
Pasztet z gêsi z majonezem
grzybowym i jerzynami
Œledz marynowany w burakach
z jab³kiem kompresowanym
¿ubrówk¹
Terina z bia³ych ryb z galaretk¹
i majonezem koperkowym
Roladka z kaczki, szynki
dojrzewaj¹cej i czarnej porzeczki
Marynaty (patisony, ogórki, grzyby)
Pieczywo i mas³o
BUFET S£ODKI
Sernik z kruszonk¹ i malinami,
Tarta z musem tofi
Ptysie z kremem waniliowym,
Rolada bezowa z truskawkami,
Torcik biszkoptowy z musem
kawowym
DANIE NA CIEP£O
P³on¹cy udziec wieprzowy,
kasza pêczak z bekonem, sa³atka
z bia³ej kapusty i kwaszonego
ogórka z sosem musztardowym
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SPECJALNE ¯YCZENIA
zadbamy o Goœci

Na ¿yczenie Szef Kuchni u³o¿y specjalne menu dla wegan, wegetarian oraz osób bêd¹cych na specjalnej
diecie, czy posiadaj¹cych nietolerancje b¹dŸ alergie pokarmowe. Fakt ten nale¿y zg³osiæ najpóŸniej
na 2 tygodnie przed planowanym terminem uroczystoœci.

MENU DLA DZIECI
nie zapominamy o najm³odszych

Z myœl¹ o najm³odszych przygotowaliœmy
specjalne menu, które z pewnoœci¹ przypadnie
dzieciêcym podniebieniom.
Dodatkowo na Pañstwa ¿yczenie mo¿emy
zorganizowaæ opiekê dla maluchów (koszt
opiekunki) lub k¹cik zabaw.
Do dyspozycji Pañstwa udostêpniamy równie¿
liczne udogodnienia takie jak: krzese³ka do
karmienia, miejsce dla matki z dzieckiem, zastawa
dla dzieci, zabawki oraz gry planszowe

Zupa
Rosó³ z kawa³kami kurczaka i makaronem
lub
Krem z pomidorów z ³ezk¹ œmietany
Danie g³ówne
Paluszki z kurczaka panierowane z frytkami
warzywnymi, sa³atka sezonowa lub Kotleciki miêsne
z puree ziemniaczanym oraz marchewka z groszkiem
Deser
Pucharek lodów z owocami i bit¹ œmietan¹

79,Podana cena menu dot. dzieci w wieku 1-7 lat, dzieci do 1|
roku ¿ycia bezp³atnie, 7-12 lat 50% ceny menu weselnego,
powy¿ej 12 lat 100% ceny menu weselnego.
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"

By³ to jeden z najpiêkniejszych dni
w naszym ¿yciu.

Szczególne podziêkowania dla Szefa Kuchni
za rekomendacje dotycz¹ce wyboru menu
oraz tortu. Nasi goœcie byli zachwyceni...
Aleksandra H.
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PROPOZYCJA OPEN BAR
open bar przez ca³e wesele, bez limitu

GDZIE TA KEJA

ZAWIANY SKIPPER

PIRACKIE TROFEUM

wódka, wino bia³e,
wino czerwone, piwo

wódka, wino bia³e, czerwone,
piwo, whisky Ballantines

wódka, wino bia³e, czerwone, piwo,
whisky Ballantines, rum, Campari

89,-

129,-

169,-

Pakiet napoi (kawa, herbata, woda, napoje owocowe) - 19 z³ / os.
Open Soft (Cola, Fanta, Sprite) bez limitu przez 8 godzin - od 25 z³ /os
Welcome Drink - 110 z³ / butelka Prosecco (7 porcji)
Opcja korkowego mo¿liwa tylko w sezonie niskim, koszt 30 z³ - ka¿da otwarta butelka wniesionego alkoholu

LIVE COOKING
zaskocz Goœci weselnych

Hotel Skipper oprócz standardowej kolacji proponuje równie¿ dodatkowy catering, którego smak
oraz sposób podania zachwyci Goœci weselnych. Live cooking – atrakcja weselna, godzina serwowania oraz
cena ustalana z Goœæmi indywidualnie

STACJA Z PIEROGAMI
l

l

l

l
l

l

pierogi z miêsem lub pierogi z kurczakiem
lub z kaczk¹ (wybraæ jeden rodzaj)
pierogi z kapust¹ i grzybami lub z serem
i szpinakiem lub z kasz¹ i grzybami
(wybraæ jeden rodzaj)
pierogi ruskie lub pierogi z suszonymi pomidorami
i mozzarell¹ lub serem i broku³ami
(wybraæ jeden rodzaj)
pierogi z rybami ba³tyckimi
dodatki do dyspozycji : okrasa z boczku, cebulka
z mas³em ja³owcowym
sos ¿urawinowy, kremowy sos z suszonych
pomidorów, sos z orzechów w³oskich, sos
pomarañczowy z mlekiem kokosowym
(w zale¿noœci od rodzaju nadzienia)

STACJA MORSKA

STACJA ORIENTALNA
l
l

sos orientalny, sojowy i chilii

l

ry¿, makaron sojowy i ry¿owy

l

warzywa, pêdy bambusa

STACJA Z PROSIAKIEM
l

l

l

makarony fusili, farfalle, penne rigate

l

sosy: pesto, gorgonzola, pomidorowy, grzybowy

l

krewetki, kalmary, szynka parmeñska

l

oliwki, pomidorki, grillowane warzywa, zio³a

stacja z prosiakiem (ok. 15 kg) dla 50 os.
z kasz¹ pêczak i grzybami
sos musztardowo miodowy, ¿urawinowy, chrzanowy,
sos w³asny.
pikle, chrzan, grzybki marynowane

STACJA Z DZIKIEM
l
l

l

stacja dla 50 os. z wieprzowin¹ oraz kurczakiem

l

l

stacja z dzikiem (ok. 15 kg) dla 50 os.
pêczak z grzybami i boczkiem
sos musztardowo-miodowy, ¿urawinowy,
chrzanowy, demi glace, ja³owcowy
pikle, chrzan, grzybki marynowane, konfitury,
domowe, ogóreczki, pieczywo
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F O N TA N N A
CZEKOLADY

P£ON¥CY
PROSIAK

s³odka atrakcja

atrakcyjne podanie

*

*

Czekolada sp³ywa kolejno po kaskadach, a goœcie

Wspania³a potrawa, która na pewno stanie siê

zanurzaj¹ w niej kawa³ki owoców i przek¹sek,

atrakcj¹ wieczoru. Walory smakowe, powoduj¹

wspania³y dodatek do bufetu deserowego.

i¿ prosie pieczone jest przysmakiem wyj¹tkowym.

Przygotujemy dla was taki czekoladowy bufet

P³on¹cy prosiak wje¿d¿aj¹cy

pe³en œwie¿ych owoców, piêknych pó³misków,

na salê wraz z Szefem Kuchni to presti¿ ka¿dej

ró¿norodnych smaków czekolady oraz wspania³¹

uroczystoœci w trakcie której podawany jest ten

atrakcjê wizualn¹ jak i smakow¹ dla ciebie

wyj¹tkowy staropolski specja³ a wydarzenie

i twoich goœci. Bufet nie tylko cieszy oczy ale tak¿e

to zapada w pamiêæ wszystkim uczestnikom.

podniebienia œwie¿ym i doborowym po³¹czeniem

Sprostamy temu wyzwaniu dla Ciebie,

smaków wielu owoców.

zapytaj o szczegó³y.

Dziêki fontannie czekoladowej zyskacie w oczach
swoich Goœci, a dzieci Was bêd¹ uwielbiaæ.

ceny dodatkowych us³ug gastronomicznych ustalane sa indywidualnie w zale¿noœci od liczby Goœci
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WIEJSKI STÓ£
regionalna kuchnia

Stó³ wiejski to atrakcja dla Twoich Goœci, daje im

l

mo¿liwoœæ zapoznania z tradycyjn¹ regionaln¹
kuchni¹. Stó³ wiejski doskonale urozmaica potrawy

Alkohole: nalewki, ¿ubrówki, cytrynówki, jarzêbiak,
bimber, miód pitny

l

Ogórki ma³osolne, kiszone

l

Wiejskie pieczywo: chleb lub bu³eczki

podawane przez obs³ugê wesela, a co wiêcej

l

Smalec ze skwarkami

stanowi odskocznie od powszechnie znanych

l

Wêdzonki: baleron, ¿eberka, kie³basa, szynka

alkoholi i pozwala skosztowaæ tych tradycyjnych.

Cenê ustalamy indywidualnie w zale¿noœci

l

Kie³basy: czosnkowa, wiejska, z komina

l

Pasztety

l

Kabanosy

l

Dodatki: æwik³a, musztarda, chrzan

od liczby osób na weselu oraz od wybranego
asortymentu.

POPRAWINY
udan¹ zabawê warto powtórzyæ

Koszt poprawin rozpoczyna siê od 95 z³/ os., menu ustalane jest z Szefem Kuchni.
Dodatkowo do pakietu poprawin nale¿y dokupiæ pakiet napoi bezalkoholowych.
Pakiet napoi bezalkoholowych w cenie 20 z³ / os. zawiera napoje bezalkoholowe ciep³e tj. kawa, herbata
oraz zimne: soki pomarañczowe, jab³kowe
Poprawiny w czasie 13.00 - 17.00 sala dostêpna w cenie menu, ka¿da dodatkowa godzina - 500 z³
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P O KOJ E I A PA R TA M E N T Y
z widokiem na morze

W sezonie œrednim weselnym tj. V, VI, IX, X

Nasz obiekt oferuje 55 pokoi:
l

4 pokoje typu SGL

KONIECZNE jest wykupienie 11 pokoi w cenie

l

15 pokoi deco

5999 z³ usytuowanych bezpoœrednio nad

l

11 pokoi dbl standard

restauracj¹

l

l
l

l

8 pokoi dwuosobowych dbllux z widokiem
na morze
6 pokoi rodzinnych typu dblplus
6 pokoi rodzinnych typu dblluxplus
z widokiem na morze

l

3 pokoje dbl standard

l

4 pokoje dbllux

l

3 pokoje rodzinne dblluxplus

l

1 pokój rodzinny dblplus

5 pokoi typu superior

W sezonie wysokim weselnym tj.VII, VIII,

W sezonie niskim weselnym tj. I, II, III, IV, XI, XII
KONIECZNE jest wykupienie MIN. 1 NOCLEGU

KONIECZNE jest wykupienie CA£EGO

11 POKOI w cenie 3.999 z³*. 11 pokoi stanowi¹

OBIEKTU na MIN. 2 noclegi w cenie 69.000 z³

pokoje usytuowane bezpoœrednio nad sal¹

(54 pokoje)

restauracyjn¹ tj:
l

3 pokoje dbl standard

l

4 pokoje dbllux

l

3 pokoje rodzinne dblluxplus

l

1 pokój rodzinny dblplus

Cena pokoi zawiera
l

nocleg ze œniadaniem,

l

nieograniczony dostêp do strefy basenowej

*ceny pozosta³ych pokoi ustalane s¹
indywidualnie

Cena pokoi nie zawiera
l

op³aty za parking, która jest zale¿na od sezonu
weselnego

l

op³aty za dostawki w pokojach

l

op³aty za wynajem ³ó¿eczka turystycznego
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DEKORACJE STO£U
WESELNEGO
jeszcze piêkniej

Standardowo przystrajamy salê w morskich klimatach zgodnych z Hotelem Skipper.
W zale¿noœci od wybranej opcji menu przygotowujemy winietki imienne, menu na sto³u oraz table plan.
Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z profesjonalnej dekoratorni, która dostosuje wystrój
do charakteru Pañstwa uroczystoœci.
UWAGA: kwiaty we wszystkich aran¿acjach w zakresie dodatkowych us³ug florystycznych.

pakiet

Menu
Bia³y obrus oraz bankietówki
Pakiet napoi bezalkoholowych
kawa, herbata oraz zimne soki (pomarañczowy, jab³kowy)

Live Cooking
Opcja soft obejmuj¹ca napoje gazowane
Coca-Cola / Fanta / Sprite

pakiet

pakiet

Marynarski

Bosmañski

Kapitañski

standard

standard plus

premium

w cenie

w cenie

w cenie

dodatkowo p³atne

dodatkowo p³atne

dodatkowo p³atne

dodatkowo p³atne

dodatkowo p³atne

dodatkowo p³atne

dodatkowo p³atne

dodatkowo p³atne

dodatkowo p³atne

CENNIK US£UG
D O D AT KO W YC H
sezon

sezon

Œredni

Wysoki

Wczeœniejszy check-in

500 z³

1000 z³

brak mo¿liwoœci

PóŸniejszy check-out

500 z³

1000 z³

brak mo¿liwoœci

D³u¿sze œniadanie (do 60 min do 40 osób)

300 z³

500 z³

500 z³

D³u¿sze œniadanie (do 60 min powy¿ej 40 osób)

800 z³

1000 z³

1000 z³

do 25 pokoi 250z³
powy¿ej 25 pok 500z³

do 25 pokoi 250 z³
powy¿ej 25 pok 500 z³

do 25 pokoi 250 z³
powy¿ej 25 pok 500 z³

do 5 sto³ów 250z³
powy¿ej 5 sto³ów 500 z³

do 5 sto³ów 250z³
powy¿ej 5 sto³ów 500 z³

do 5 sto³ów 250 z³
powy¿ej 5 sto³ów 500 z³

Roznoszenie prezentów do pokoi
Rozk³adanie prezentów na Sali

1999 z³

2500 z³

2500 z³

Pokrowce na krzes³a

5 z³ / szt

5 z³ / szt

5 z³ / szt

Granatowe obrusy

60 z³/ szt

60 z³/ szt

60 z³/ szt
100 z³ / szt

Wedding planner hotelowy

Przygotowanie koszyczków do ³azienek

100 z³ / szt

100 z³ / szt

Zmiany w menu

50 z³

50 z³

50 z³

Odbieranie i przechowywanie paczek

100 z³

100 z³

100 z³

100 z³ / ka¿dy dzieñ

100 z³ / ka¿dy dzieñ

100 z³ / ka¿dy dzieñ

Przechowywanie alkoholu – d³u¿ej ni¿ dzieñ
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sezon

Niski

PRZYK£ADOWE
ARAN¯ACJE
zapytaj o pe³n¹ ofertê
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Wa¿ne informacje
l
l
l

l

l

l
l

Hotel jest przyjazny rodzinom z dzieæmi, posiadamy salê zabaw i plac zabaw zewnêtrzny.
Pobieramy op³atê serwisow¹ od us³ug gastronomicznych. Op³ata serwisowa wynosi 10%.
W naszym Hotelu wdra¿amy intensywnie politykê „less-waste” st¹d sugerujemy aby pozosta³e po uroczystoœci
jedzenie odbieraæ we w³asnych pojemnikach wielokrotnego u¿ytku.
W przypadku zmiany czêœci lub ca³oœci zapotrzebowania na us³ugi, zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen
lub nie przyjêcia zmienionej rezerwacji.
Gwarantem rezerwacji jest wp³ata 5.000 z³ bezzwrotnego zadatku. Zadatek stanowi potwierdzenie rezerwacji
terminu i po podpisaniu umowy przechodzi na poczet us³ug w niej zawartych.
W przypadku braku wp³aty zadatku w wyznaczonym terminie Hotel zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji.
Po wp³acie zadatku Zleceniodawca jest zobowi¹zany do podpisania umowy w czasie do 30 dni od daty jego
wp³aty.

Wesela

w Hotelu Skipper
Agnieszka Wyszyñska
a.wyszynska@hotelskipper.pl
tel.: +48 882 341 556

Joanna Sobiech
j.sobiech@hotelskipper.pl
tel.: +48 668 360 442

Marta Kurgan
m.kurgan@hotelskipper.pl
tel.: +48 882 341 555

Hotel Skipper
Rewa, ul. Sztormowa 2
81-198 Kosakowo

www.hotelskipper.pl

