Poľovnícky hotel Diana***, Stráža 255, 013 04 Žilina

SVADOBNÝ DEŇ V HOTELI DIANA***
DEŇ NA KTORÝ SA NEZABÚDA...
Svadobný deň je v živote manželov jedným z tých najkrajších. Chcete ho mať bez stresu a
starostí? Radi Vám so všetkým pomôžeme a zariadime do posledného detailu, aby Vaša spoločná
cesta životom mohla začať podľa Vašich predstáv. Profesionálny prístup nášho personálu a naše
bohaté skúsenosti pri organizovaní svadby Vám umožnia prežiť tento nádherný deň výnimočne.
Svadobný balíček si môžete zostaviť podľa Vášho výberu z nášho zoznamu služieb.

S úctou
Kolektív hotela Diana***
SVADOBNÁ PONUKA
Čo Vám môžeme ponúknuť:
Miestnosť na svadobnú hostinu
Výnimočné priestory
(reštaurácia s kaviarňou, galéria s obrazmi, poľovnícky salónik, terasa)
Ubytovanie pre mladomanželov a svadobných hostí
Špeciálna cena ubytovania pre rodinu a svadobných hostí
Svadobná noc v apartmáne pre novomanželov grátis
Catering
Svadobné menu a bufet
Parkovanie
Pre osobné autá ako aj pre autobus grátis
Svadobná výzdoba
Návleky na stoličky, farebné mašle, dekorácie, šifón, servítky, živé kvety, svetelná stena, slávobrána...
Ďalšie služby
Cukrárenské výrobky, torty
Upomienkové darčeky pre svadobných hostí
Kaderníčka, vizážistka
Hudobná produkcia
Foto, Video
Svadobné šaty a doplnky

SVADBA v jedinečnom prostredí s výbornou kuchyňou a príjemným personál...
... SVADBA v HOTELI DIANA! od 35€ / osoba
cena na osobu sa skladá:
1. Strava
a. Menu (prípitok, predjedlo resp. dezert, polievka, hlavný chod) – od 15€
b. Bufet resp. ďalšie chody – od 10€
2. Občerstvenie
a. Nealko (espresso + fľaškové nealko) cca 5 € (konečná cena podľa spotrebovaného
množstva)
b. Alko (povolené vlastné okrem prípitku a piva, alko od nás zľava 15%)
c. Pochutiny (povolené vlastné koláče, korbáče a ovocie, nie chlebíčky, jednohubky a pod.)
3. Prenájom - po 22.00 hodine za každú začatú hodinu 35€ (celé prízemie 290€)
4. Výzdoba – 1,5€ / 3,5€ / 7€
a. Basic – základná (servítky, šifón, dekorácie, sviečky)
b. Premium – základná + návleky, mašle
c. Exclusive – premium + ikebany, svetelná stena, opona
Ďalšie benefity:
- svadobný apartmán s raňajky do postele pre novomanželov zdarma
- alko bez účtovania poplatkov a korkovného
- 15% zľava na ubytovanie

Prečo si vybrať nás?
- vysoký štandard služieb za skvelé ceny
- príjemný a profesionálny personál
- jedinečné prostredie
- výborná kuchyňa
- rodinná atmosféra

Spoločenské akcie je možné organizovať denne od 8.00 do max. 02.00 (svadby do 04.00). V celom hoteli plati
zakaz fajčenia. Presný počet osôb resp. porcii žiadame nahlásiť najneskôr 1 deň pred termínom usporiadania akcie.
Stornovane jedla v deň akcie budú zaúčtovane a servírované resp. zabalené.

